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RESUMO 

 

 
  



Kay FU. Parâmetros quantitativos obtidos por tomografia computadorizada 

de dupla-energia na avaliação da perfusão pulmonar em modelo 

experimental de embolia e lesão pulmonar [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 
Nesta tese, buscou-se avaliar se a tomografia computadorizada de dupla-

energia pós-contraste (TCDE) é capaz de detectar diferenças regionais da 

perfusão pulmonar em um modelo animal suíno incluindo variações de 

decúbito, lesão alveolar e oclusão da artéria pulmonar com balão, 

comparando estes resultados com os obtidos pela perfusão de primeira 

passagem com a tomografia computadorizada dinâmica (TCD). Dez suínos 

landrace foram divididos em Grupos A (N = 5, controle) e B (N = 5). Animais 

do Grupo B foram submetidos ao protocolo de lesão alveolar induzida por 

ventilação mecânica (LPIV).  O volume sanguíneo perfundido e o fluxo 

sanguíneo pulmonar foram, respectivamente, estimados pela TCDE 

(%VSPTCDE) e pela TCD (FSPTCD), em diversas condições experimentais: 

posição supina versus prona, presença versus ausência de LPIV, presença 

ou ausência de oclusão da artéria pulmonar. A correlação entre %VSPTCDE e 

FSPTCD foi moderada (R = 0,60) com ampla variabilidade (intervalo 0,35

0,91) entre animais. %VSPTCDE e FSPTCD demonstraram padrões similares 

de heterogeneidade da perfusão pulmonar nas diferentes condições 

experimentais. Entretanto, reduções do %VSPTCDE causadas pela oclusão 

com balão foram em média –29,32 %, enquanto reduções do FSPTCD foram 

em média –86,78 % (p<0,001). Estimativas quantitativas do VSPTCDE tiveram 

um erro médio de +4.3 ml/100g em comparação com o FSPTCD, com limites 

de concordância de 95 % entre –16,6 ml/100g e 25,1 ml/100g. A TCDE pós-

contraste é capaz de prover estimativas semiquantitativas que refletem a 

heterogeneidade regional da perfusão pulmonar causada por mudanças de 

decúbito, lesão alveolar e oclusão da artéria pulmonar com balão, 

apresentando moderada correlação com a perfusão de primeira passagem 

pela TCD.  

 
Descritores: tomografia computadorizada de multidetectores; imagem 

radiográfica a partir de emissão de duplo fóton; tomografia computadorizada 

quadridimensional; modelos animais; suínos; embolia pulmonar; lesão 

pulmonar aguda 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

  



Kay FU. Quantitative parameters obtained from dual-energy computed 

tomography in the evaluation of pulmonary perfusion in an experimental 

model of embolism and alveolar damage [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 
We aimed to evaluate whether contrast-enhanced dual-energy CT (DECT) 

detects regional pulmonary perfusion changes in a swine model of acute lung 

injury, with variations in decubitus and transient occlusion of the pulmonary 

artery, comparing these results with those obtained with dynamic CT 

perfusion (DynCT). Ten landrace swine were assigned to Groups A (N = 5, 

control) and B (N = 5). Group B was subjected to ventilator-induced lung 

injury (VILI). Perfused blood volume and pulmonary blood flow were 

quantified by DECT (PBVDECT) and DynCT (PBFDynCT), respectively, under 

different settings: supine versus prone, and with/without balloon occlusion of 

a pulmonary artery (PA) branch. Correlation of regional PBVDECT versus 

PBFDynCT was moderate (R = 0.60) with high variability (range 0.350.91) 

among the animals. Regional pulmonary perfusion changes assessed by 

%PBVDECT agreed with PBFDynCT in response to decubitus changes, lung 

injury and balloon occlusion in the multivariate analysis. However, reductions 

in %PBVDECT caused by balloon occlusion were in average –29.32 %, 

whereas reductions in PBFDynCT were in average –86.78 % (p<0.001). 

Quantitative estimates of PBVDECT had a mean bias of +4.3 ml/100g in 

comparison with PBVDynCT, with 95 % confidence intervals between –16.6 

ml/100g and 25.1 ml/100g. Semiquantitative contrast-enhanced DECT 

reflects regional changes in perfusion caused decubitus changes, acute lung 

injury, and balloon occlusion of the PA, with moderate correlation in 

comparison with DynCT. 

 
Descriptors: multidetector computed tomography; radiography, dual-energy 

scanned projection; four-dimensional computed tomography; models, animal; 

swine; pulmonary embolism; acute lung injury 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Perfusão e ventilação são processos biológicos potencialmente 

mensuráveis que têm sido historicamente propostos como importantes 

biomarcadores em doenças pulmonares (1). A necessidade de um método 

não invasivo, acurado e preciso para o estudo da perfusão pulmonar in vivo 

foi o fator propulsor para o desenvolvimento de diversas modalidades de 

imagem, cada qual com características únicas de resolução espacial, 

traçador utilizado, necessidade de exposição à radiação ionizante, extensão 

da cobertura do campo de visão e potenciais fontes de erro (2). 

Métodos envolvendo a injeção venosa de traçadores radioativos, 

como a cintilografia com C15O2 (3)
 e 133Xe (4), foram os primeiros a serem 

utilizados com o propósito de avaliar a perfusão pulmonar. 

Subsequentemente, estes foram substituídos por métodos seccionais, como 

a tomografia computadorizada por emissão de fóton único (single photon 

emission computed tomography, SPECT) (5) e a tomografia por emissão de 

pósitrons (positron emission tomography, PET) (6, 7). Embora o 

desenvolvimento de PET marcadores tenha sido acompanhada de melhoria 

da resolução espacial, podemos citar como fatores limitantes em torno de 

sua aplicação clínica a complexidade logística de produção e a curta meia-

vida de traçadores dependentes de 13N e 15O (8).  

Paralelamente, inovações tecnológicas no campo de imagem por 

ressonância magnética (RM) permitiram o desenvolvimento de métodos não 
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invasivos para o estudo da perfusão pulmonar, independentes não só do uso 

de radiação ionizante, como também da necessidade do uso meio de 

contraste exógeno; entre estas inovações, podemos citar a técnica de 

arterial spin labeling (9, 10). Entretanto, a desfavorável relação sinal-ruído 

inerente à baixa densidade de prótons no parênquima pulmonar, a relação 

não-linear entre a concentração do meio de contraste paramagnético e o 

sinal de imagem, assim como a complexidade técnica dos protocolos de 

aquisição ainda são fatores limitantes para a implementação clínica da RM 

na avaliação da perfusão pulmonar (2).  

Com efeito, significativos avanços técnicos também foram observados 

no campo do estudo da perfusão pulmonar com tomografia computadorizada 

(TC), com benefícios que incluem resolução espacial optimizada e ampla 

disponibilidade necessária para a implementação na prática clínica. Por 

exemplo, a análise da primeira passagem do meio de contraste em TC ultra-

rápida com feixe de elétrons (electron beam CT, EBCT) é capaz de fornecer 

estimativas quantitativas da perfusão pulmonar com elevada resolução 

temporal e espacial, tendo sido testada em fantomas (11), modelos animais 

(12, 13) e clinicamente (14). Won et al. (15) demonstraram a heterogeneidade 

regional da perfusão pulmonar por meio da EBCT, fenômeno também 

demonstrado por Chon et al. (16) em tomógrafos multidetectores (TCMD). No 

entanto, considerando-se que as doses efetivas de radiação para estudos 

dinâmicos de perfusão com TC são diretamente proporcionais à resolução 

temporal empregada, resulta que o aumento da resolução temporal ocorre à 

custa do aumento da dose de radiação. Um exemplo típico de dose efetiva 
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estimada para um estudo de dinâmico de TC com extensão limitada a 8 cm 

no eixo longitudinal é de 12,5 mSv (17), comparada a doses efetivas médias 

de 7,0 mSv em estudos clínicos cobrindo a totalidade do tórax (18). 

Consequentemente, estudos dinâmicos de perfusão com TC ainda são 

pouco utilizados na prática médica em decorrência de preocupações com 

relação aos riscos estocásticos da radiação ionizante. 

A Tomografia Computadorizada de Dupla-Energia (TCDE) surge 

como técnica alternativa à tomografia computadorizada dinâmica (TCD) no 

estudo da perfusão pulmonar, utilizando doses efetivas de radiação 

semelhantes àquelas usualmente aplicadas na prática clínica (19, 20). Em 

suma, a TCDE se baseia na aquisição simultânea de dois conjuntos de 

dados sob diferentes níveis energéticos médios do espectro de raios-X. 

Apesar de ter sido primeiramente proposta por Hounsfield (21), limitações 

tecnológicas impediram a imediata translação do modelo teórico para a 

prática clínica. Somente na última década, após a incorporação de 

inovações de engenharia, é que a TCDE conquistou o status de ferramenta 

clínica (22). Algoritmos de decomposição material utilizando os dois níveis 

energéticos podem estimar a composição química de um objeto (23). Como 

consequência, é possível utilizar o aumento da densidade elementar do iodo 

no parênquima pulmonar detectável pela TCDE após a injeção endovenosa 

(EV) do meio de contraste iodado como marcador do status da perfusão 

pulmonar (24). Uma série de estudos suportam a correlação entre mapas 

semiquantitativos coloridos da densidade elementar de iodo obtidos por esta 

técnica com a cintilografia e o SPECT/CT de perfusão pulmonar (25, 26). Fuld 
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et al. (27) demonstraram alto grau de concordância entre os valores 

semiquantitativos de perfusão pulmonar obtidos pela TCDE em relação ao 

fluxo sanguíneo pulmonar pela TCD em um modelo animal. Por sua vez, 

Zhang et al. (28) observaram que os mapas de perfusão e imagens de fusão 

com imagens angiotomográficas convencionais obtidas pela TCDE foram 

superiores à cintilografia de perfusão para a detecção de tromboembolismo 

pulmonar em coelhos, apresentando sensibilidade de 100% e especificidade 

de 98%. Devido à facilidade de execução, à possibilidade de combinação de 

imagens funcionais e anatômicas, assim como menor dose de radiação e 

maior extensão de cobertura no eixo longitudinal que a TCD, a TCDE 

conquistou rápido interesse, e sua utilidade clínica tem sido amplamente 

investigada para doenças vasculares, especialmente no tromboembolismo 

pulmonar (19) e oncológicas (29). 

Até o momento, nenhum estudo avaliou concomitantemente as 

habilidades quantitativas da TCDE na avaliação da perfusão pulmonar sob 

diferentes cenários, combinando (a) o modelo gravitacional da 

heterogeneidade pulmonar, (b) alterações perfusionais causadas pela lesão 

alveolar aguda e (c) oclusão de ramo da artéria pulmonar em comparação 

com um dos métodos de imagem já estabelecidos para a avaliação da 

perfusão pulmonar, a TCD de primeira passagem.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: 

Desenvolver uma plataforma de teste de conceito capaz de comparar 

os parâmetros quantitativos e semiquantitativos de perfusão pulmonar 

estimados pela TCDE com a TCD em um modelo animal.  

 

Objetivos específicos: 

1. Avaliar se existe correlação regional entre parâmetros 

semiquantitativos de perfusão pulmonar estimados pela TCDE e 

pela TCD. 

2. Avaliar se os parâmetros semiquantitativos de perfusão pulmonar 

obtidos pela TCDE refletem a heterogeneidade regional de 

perfusão esperada pelo modelo gravitacional demonstrado pela 

TCD.  

3. Avaliar se os parâmetros semiquantitativos de perfusão pulmonar 

estimados pela TCDE e pela TCD são similarmente modulados 

pela lesão alveolar aguda.  

4. Avaliar se os parâmetros semiquantitativos de perfusão pulmonar 

estimados pela TCDE e pela TCD são similarmente modulados 

durante a oclusão de um dos ramos da artéria pulmonar. 



Objetivos 8 

  

 

5. Avaliar a concordância entre os parâmetros quantitativos de 

perfusão pulmonar obtidos pela TCDE e pela TCD sob diferentes 

condições experimentais. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA TCDE 

 

Hounsfield (21) já havia proposto a utilização de dois níveis energéticos 

para a determinação do número atômico efetivo dos objetos estudados em 

seu artigo original descrevendo a tomografia computadorizada como novo 

método de imagem. Alvarez e Macovisk (30, 31) desenvolveram os conceitos 

teóricos sugeridos por Hounsfield, propondo as equações que descrevem os 

coeficientes de atenuação mensurados pela TC a partir de dois feixes 

policromáticos de raios-X como função da combinação do efeito fotoelétrico 

(relacionado ao número atômico dos elementos constituintes) e da dispersão 

Compton (relacionada à densidade eletrônica, e portanto à densidade efetiva 

do material). Rutherford et al. (32) testaram estes conceitos teóricos, 

demonstrando boa correlação tanto para a densidade eletrônica efetiva, 

quanto para o número atômico efetivo obtidos pela TCDE em comparação 

com medidas teóricas em fantomas com diferentes concentrações de 

hidrocarbonetos e cloreto de cálcio. Além disso, Rutherford et al. (32) ainda 

testaram esta técnica de forma preliminar em humanos, obtendo TCDE do 

crânio em quatro pacientes. Utilizando abordagem similar, Zatz (33) 

demonstrou o distinto comportamento de diversos materiais sob diferentes 

níveis energéticos, possibilitando estimativas quantitativas de iodo e cálcio. 
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Genant e Boyd (34) foram os primeiros a demonstrar a aplicação da TCDE 

como método quantitativo para a avaliação da densidade mineral óssea. 

Muito embora promissora, a TCDE não foi inicialmente incorporada ao 

arsenal radiológico em decorrência de limitações técnicas relacionadas à 

aquisição e processamento de imagens. Sua implementação em tomógrafos 

de primeira geração dependia inicialmente de duas aquisições consecutivas 

e temporalmente distintas (31-33, 35). Limitações desta abordagem incluem o 

corregistro impreciso entre imagens adquiridas sequencialmente sob 

diferentes níveis energéticos, especialmente em tecidos e órgãos mais 

propícios à movimentação (e.g., coração, pulmões, e vasos sanguíneos), 

diferenças na distribuição do meio de contraste entre aquisições, assim 

como o potencial aumento na dose de radiação (36) e tempo de aquisição (22). 

Apesar destas limitações, a técnica de aquisição consecutiva ainda vem sido 

aplicada em alguns tomógrafos multislice.  

 

 

Os níveis de energia A e B são aplicados consecutivamente em cada rotação do tubo de 
raios-X. Fonte: Modificado de McCollough et al.(22).  
 

Figura 1 - Tomografia de dupla-energia, método de rotações consecutivas 
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Detectores em “sanduíche”, também conhecidos como detectores 

multilayer ou split-detectors, foram desenvolvidos com o intuito de reduzir o 

número de aquisições de duas para uma, resultando em aumento da 

eficiência do sistema. Este modelo se baseia na combinação de duas 

camadas de detectores capazes de separar os sinais capturados a partir de 

um feixe policromático de raios-X em canais de baixa (superficial) e alta 

(profunda) energia (37). Chiro et al. (38) demonstraram a potencial 

aplicabilidade desta nova técnica na caracterização tecidual em TCDE do 

crânio obtidas em 36 pacientes. Nestes estudos, a média da atenuação 

relacionada ao efeito fotoelétrico foi de 79 ua (unidades arbritárias de 

atenuação) para o líquido cefalorquidiano, aproximando-se ao valor teórico 

calculado de 80 ua, enquanto o valor mensurado para a substância cinzenta 

foi de 64 ua, versus um valor teórico de 51 ua. Entretanto, a limitada 

acurácia dos dados brutos obtidos, fundamental para análise quantitativa 

das características teciduais, constituiu uma das limitações da técnica. 

Recentemente, uma nova geração de tómografos com detectores em 

“sanduíche” foi introduzida comercialmente na prática clínica (39, 40). Outras 

potenciais limitações da TCDE com detectores em “sanduíche” incluem 

ampla sobreposição do espectro energético entre os canais de alta e baixa 

energia (22), assim como diferenças nos níveis de ruído entre imagens de 

baixa e alta energia (41). 
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A camada (layer) superficial A captura informações dos fótons de baixa energia, enquanto a 
camada profunda B captura informações dos fótons de alta energia, possibilitando a 
separação dos dados em dois canais energéticos distintos. Fonte: Modificado de 
McCollough et al.(22).  
 

Figura 2 -  Tomografia de dupla-energia, método de detectores em 
“sanduíche” (multilayer ou split-detector) 

 

 

Em meados dos anos 2000 surgiram os primeiros sistemas 

comercialmente disponíveis para a aquisição de TCDE com base em dupla-

fonte de raios X (dual-source computed tomography) (42). A TC de dupla-

fonte consiste em dois conjuntos de tubos de raios-X, com respectivos 

canais de detectores transpostos 90o em um mesmo gantry (42). Tal 

configuração permite o funcionamento dos tubos de raio-X em distintos 

níveis energéticos, o que por sua vez possibilita a aquisição de dois 

conjuntos de imagens (42). Uma das vantagens da utilização da dupla-fonte 

de raios-X inclui a possibilidade de filtragem independente dos espectros de 

feixe policromático para cada tubo, permitindo maior separação entre os 
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espectros energéticos e optimização da relação sinal ruído nas imagens de 

decomposição material (43, 44). Desvantagens incluem a necessidade de 

algoritmos de correção de radiação espalhada e diferentes tamanhos de 

campo de visão entre os tubos (22). 

 

 

Dois tubos de raios-X operam independentemente em níveis energéticos A e B; fótons são 
capturados por canais independentes (detectores A e B). Fonte: Modificado de McCollough 
et al.(22).  
 

Figura 3 -  Tomografia de dupla-energia, método de dupla-fonte (dual 
source) 

 

 

A alternância rápida de kVp (rapid kVp switching) é outra modalidade 

desenvolvida em paralelo às técnicas previamente descritas para obtenção 

de TCDE (45, 46). Desenvolvimentos tecnológicos nos elementos detectores 

dos tomógrafos ocorridos no final da década de 2010 permitiram que esta 

modalidade pudesse ser clinicamente aplicada em escala (47, 48). Esta 
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modalidade de aquisição compreende o método presente no tomógrafo 

Discovery CT 750-HD (General Electric – Waukesha, Wis, EUA) utilizado em 

nossos experimentos. Neste sistema, a variação rápida do pico de 

kilovoltagem em um único tubo de raios-X (em intervalos de tempo menores 

que 1 ms) gera aquisições quase simultâneas dos perfis de atenuação em 

alta e baixa energia, o que, por sua vez, permite a aplicação dos algoritmos 

de decomposição material tanto no domínio projecional (também conhecidos 

como sinogramas ou “dados brutos”), como no domínio da imagem 

reconstruída. Desvantagens incluem o aumento no tempo de rotação do 

tubo de raios-X, necessário para a aquisição de projeções em alta e baixa 

energia, limitações na correção da corrente de tubo entre variações de kVp, 

além da ampla sobreposição dos espectros energéticos (22).  

 

 

Um único tubo de raios-X alterna rapidamente o pico de kilovoltagem entre dois níveis 
energéticos, permitindo a aquisição de dois sinogramas. Fonte: Modificado de McCollough 
et al.(22).  
 

Figura 4 -  Tomografia de dupla-energia, alternância rápida de kVp 
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Em síntese, a TCDE é uma modalidade radiológica que evoluiu 

significativamente ao longo da última década em decorrência de recentes 

avanços tecnológicos. Diferentes metodologias estão disponíveis, cada qual 

com vantagens e desvantagens. Independentemente do método utilizado 

para a aquisição de dados, as bases físicas de imagem são semelhantes e 

exploradas a seguir. 

 

3.2 BASES FÍSICAS DA TCDE 

 

O coeficiente de atenuação linear de um voxel (i.e., elemento de uma 

matriz tridimensional no espaço real) pode ser representado por um pixel 

(i.e., elemento de uma matriz no espaço da imagem) por meio da seguinte 

equação: 

 

 

 

onde  é o coeficiente de atenuação para o pixel r resolvido pela integral dos 

diversos níveis energéticos constituintes do feixe policromático de raios X; o 

coeficiente de atenuação pode ser descrito como a combinação da 

atenuação causada pelo efeito fotoelétrico (49) (coeficiente 𝛼) e pelo 

espalhamento Compton (50) (coeficiente 𝛽), com ef e Zef sendo 

respectivamente a densidade e número atômico efetivos para um 

determinado material; fKN(E) representa a predição da função de Klein-
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Nishina (51) para a seção de choque diferencial em um dado nível energético 

E (23, 30, 31).  

Alternativamente, com as informações de atenuação dos feixes de 

raios-X sob dois níveis energéticos, é possível aplicar algoritmos 

matemáticos para decompor cada pixel em proporções de dois materiais 

com coeficientes de atenuação linear conhecidos, processo denominado 

decomposição material (23, 31): 

 

 

 

onde  é o coeficiente de atenuação de um pixel r; ρefm e m são as 

densidades efetivas e coeficientes de atenuação linear para dados materiais 

1 e 2 em uma determinada energia E do fóton de raios-X. 

Dadas duas medidas de atenuação linear sob diferentes níveis 

energéticos obtidos por TCDE, é possível resolver um sistema de duas 

equações e duas incógnitas para dois materiais com coeficientes de 

atenuação linear conhecidos. Aplicando o princípio de conservação de 

volume, é possível expandir o sistema para a resolução de três materiais: 

 

 

 
onde f1, f2 e f3 correspondem à fração de volume para os materiais 1, 2 e 3 

em uma mistura. Desta forma, a atenuação linear de três materiais poder ser 

descrita por:  
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onde  é o coeficiente de atenuação linear para o pixel r,  a densidade 

elementar, f a fração de volume e m o coeficiente de atenuação linear 

teórico para materiais 1, 2 e 3 no nível energético E, dividida pela densidade 

efetiva da mistura (23). 

Nos dias atuais, mapas de decomposição material e imagens 

monoenergéticas virtuais fazem parte das aplicações clínicas da TCDE em 

radiologia torácica (52). Perspectivas futuras incluem a optimização de 

algoritmos de decomposição, permitindo a identificação simultânea de mais 

que três materiais simultaneamente (53, 54), além de avanços tecnológicos 

incluindo o desenvolvimento de tomógrafos com detectores de contagem de 

fótons (photon counting detector CT) (55). 

 

 

3.3 APLICAÇÕES CLÍNICAS EM IMAGEM TORÁCICA 

 

3.3.1 Avaliação vascular 

 

O primeiro relato da utilização clínica da TCDE para a avaliação do 

tromboembolismo pulmonar (TEP) foi publicado por Johnson et al. em 2007 

(56), coincidindo com o relato da primeira experiência de seu grupo com os 

algoritmos de decomposição material implementados nos tomógrafos de 
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dupla-fonte. Neste artigo, os autores ilustram um caso de TEP para o lobo 

superior esquerdo, sendo possível notar um déficit regional da densidade de 

iodo em correspondência ao território distal da artéria acometida pelo TEP, 

atribuída à hipoperfusão pulmonar causada pela obstrução vascular.  

Thieme et al. (25) utilizaram os mapas de iodo pulmonar em TCDE 

como substituto da perfusão pulmonar para o diagnóstico de TEP em uma 

pequena coorte de pacientes, encontrando sensibilidade e especificidade por 

paciente de 75% e 80%, respectivamente, e por segmento pulmonar de 83% 

e 99%, respectivamente. Estes resultados foram obtidos independentemente 

das informações obtidas pelo estudo angiotomográfico, e utilizaram a 

cintilografia de perfusão pulmonar como padrão de referência. Pontana et al. 

(19) avaliaram uma amostra maior de pacientes (N = 117) que realizaram 

exame de TCDE com suspeita de TEP. Encontraram 17 pacientes com 

achados positivos de déficits de perfusão nos mapas de densidade de iodo 

concordantes com êmbolos obstrutivos nos ramos da artéria pulmonar em 

82% das vezes. Zhang et al. (28), utilizando um modelo animal, 

demonstraram que a combinação dos mapas perfusionais de iodo com 

imagens angiotomográficas apresentam maior acurácia diagnóstica do que a 

cintilografia de perfusão pulmonar na avaliação do TEP. Thieme et al. (26) 

também avaliaram os mapas perfusionais de iodo pela TCDE frente ao 

SPECT/CT para o diagnóstico de TEP, encontrando, respectivamente, 

sensibilidade e especificidade para o primeiro de 77% e 98%, e para o 

segundo método de 86% e 88%.  
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A utilização de imagens monoenergéticas próximas ao limiar k (k-

edge) do iodo (i.e., 33 keV) foi descrita como tática para a redução do 

volume injetado de meio de contraste iodado EV e método de “resgate” para 

estudos com reduzida concentração de iodo na circulação pulmonar. Yuan et 

al. (57) demonstraram que reconstruções de 50 keV apresentam maiores 

razões sinal-ruído e contraste-ruído nas artérias pulmonares que imagens de 

CT convencional, ainda que as primeiras utilizassem apenas metade do 

volume de meio de contraste iodado em relação às últimas. 

Perspectivas futuras para a aplicação da TCDE no TEP incluem a 

avaliação prognóstica e identificação de pacientes com maior risco de 

eventos adversos. Bauer et al. (58) estimaram o volume de área 

hipoperfundida em valores absolutos e percentuais em relação à totalidade 

dos pulmões de acordo com os mapas de iodo obtidos pela TCDE em 

pacientes com TEP, encontrando valores maiores em pacientes com 

sobrecarga de câmaras cardíacas direitas. Apfaltrer et al. (59) também 

encontraram maiores volumes de hipoperfusão nos mapas de iodo pela 

TCDE para pacientes com TEP apresentando eventos clínicos adversos, em 

relação àqueles sem eventos adversos, havendo também moderada 

correlação entre os volumes de hipoperfusão pulmonar e o escore de 

Mastora (R = 0,5), assim como em relação à razão dos diâmetros do 

ventrículo direito e esquerdo na reformatação de quatro câmaras (R = 

0,423), ambos marcadores de pior prognóstico (60). 

A TCDE também mostrou potencial aplicabilidade clínica no estudo da 

hipertensão pulmonar causada pelo tromboembolismo crônico. Estimativas 
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semiquantitativas da perfusão pulmonar obtidas pela TCDE são 

inversamente correlacionadas com a pressão arterial pulmonar (61, 62) e com 

a resistência vascular pulmonar (62). Além disso, a TCDE pode estimar 

resposta hemodinâmica positiva ao tratamento. Um estudo preliminar em 

pacientes com hipertensão pulmonar causada pelo tromboembolismo 

crônico tratados com angioplastia por balão demonstrou que a melhoria dos 

parâmetros de perfusão pulmonar aferidos pela TCDE se correlaciona com 

redução da pressão de artéria pulmonar e da resistência vascular pulmonar, 

e com aumento da distância percorrida durante o teste de caminhada de seis 

minutos (63).  

A TCDE tem modificado a abordagem não invasiva das doenças 

vasculares pulmonares, combinando informações morfológicas e funcionais 

em um único estudo. Múltiplos sistemas de TCDE prontos para utilização 

clínica têm sido comercializados na última década. Apesar da necessidade 

de pós-processamento adicional que geralmente envolve estações de 

trabalho dedicadas, esta nova tecnologia tem sido progressivamente 

incorporada à prática radiológica (52, 64) (Figura 5). 
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a) Falhas de enchimento em ramos subsegmentares da artéria pulmonar nos lobos 
superiores (setas laranjas), que poderiam gerar dúvidas diagnósticas dada a reduzida 
conspicuidade das anormalidades. b) Mapa de densidade de iodo do mesmo paciente no 
nível dos ápices pulmonares; cores frias demonstram reduzidas concentrações de iodo em 
subsegmentos apicais dos lobos superiores, decorrentes de obstrução proximal causada 
pelo tromboembolismo pulmonar. Fonte: Original do autor 
 

Figura 5 -  Tomografia de dupla-energia, aplicação no tromboembolismo 
pulmonar agudo 

 

 

3.3.2 Avaliação do parênquima pulmonar 

 

Aplicações da TCDE para a avaliação do parênquima pulmonar têm 

focado na resolução de problemas oncológicos. Chae et al. (20) estudaram a 

aplicação da TCDE para o diagnóstico de nódulos pulmonares solitários 

utilizando os números de TC obtidos em mapas de iodo três minutos após a 

injeção do meio de contraste, encontrando sensibilidades e especificidades 

para a diferenciação de lesões malignas de benignas de 92% e 70%, 

respectivamente. Os autores também concluíram que existe forte correlação 

(coeficiente de correlação de 0,83) entre os números de TC obtidos nas 

imagens pré-contraste e nas imagens virtuais sem contraste geradas pela 

subtração do componente de iodo das imagens pós-contraste da TCDE. Tais 
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achados estão alinhados com outros protocolos de TC convencional 

previamente desenvolvidos na literatura para a avaliação de benignidade em 

nódulos pulmonares solitários. O estudo de Swensen et al. (65) já havia 

demonstrado que o realce pós-contraste maior que 15 unidades Hounsfiled 

tem sensibilidade e especificidade de 98% e 58%, respectivamente, para a 

identificação de nódulos pulmonares solitários malignos. Os achados de 

Chae et al. (20) sugerem que é possível reproduzir resultados semelhantes 

em performance para a detecção de malignidade em nódulos pulmonares 

solitários com uma única aquisição tomográfica. Esta proposta teria 

vantagens, por exemplo, em relação à abordagem proposta por Swensen et 

al. (65) que requer uma fase pré-contraste incluindo todo o tórax, além de 

quatro fases pós-contraste sobre o nódulo em questão. Intrigantemente, 

Swensen et al. (66) obtiveram resultado negativo em uma iniciativa pioneira 

de aplicação da TCDE, onde haviam analisado se um protocolo com duas 

varreduras consecutivas utilizando 80 kVp e 140 kVp na fase pré-contraste 

poderiar ser capaz de diferenciar nódulos benignos de malignos.  

Schmid-Bindert et al. (67) avaliaram como se correlacionam densidade 

de iodo na TCDE pós-contraste e valor de captação padrão (standard uptake 

value, SUV) no PET/TC com 18-fluorodeoxiglicose (18FDG) em pacientes 

com câncer de pulmão (27 de não pequenas células e 10 de pequenas 

células). Os autores encontraram correlação moderada entre densidade de 

iodo na TCDE e SUV tanto no tumor primário quanto nos linfonodos 

mediastinais (R = 0,507 e R = 0,654, respectivamente). 



Revisão da Literatura 24 

  

 

Nódulos pulmonares com atenuação em vidro fosco também foram 

avaliados preliminarmente pela TCDE. Kawai et al. (68) avaliaram 24 nódulos 

pulmonares em vidro fosco, observando aumento da atenuação relacionada 

ao iodo em 22 das lesões confirmadas cirurgicamente como malignas, o que 

não foi identificado nos dois nódulos benignos, que correspondiam a um foco 

de hemorragia e um nódulo inflamatório. 

Mais recentemente, Li et al. (69) encontraram diferença entre 

parâmetros quantitativos extraídos da TCDE pós-contraste em carcinomas 

de pulmão de não pequenas células, observando valores reduzidos de 

densidade de iodo nos tumores sem ou com baixa expressão de fator de 

crescimento endotelial vascular em comparação com aqueles apresentando 

moderada expressão do marcador. Além disso, os autores ainda observaram 

moderada correlação (R = 0,413) entre a densidade de iodo mensurada pela 

TCDE no tumor e a expressão do fator de crescimento pela imuno-

histoquímica. 

 Outra linha de pesquisa com a TCDE em doenças parenquimatosas 

envolve a investigação de potenciais fatores envolvidos no desenvolvimento 

de diferentes fenótipos de doença pulmonar obstrutiva crônica em 

tabagistas. Alford et al. (70) identificaram maior heterogeneidade da perfusão 

pulmonar pela TCD em pacientes com enfisema centrolobular precoce, 

quando comparados com indivíduos normais não tabagistas, ou tabagistas 

com achados normais à TC, concluindo que o desenvolvimento do enfisema 

centrolobular possa estar relacionado à disfunção ou à alteração patológica 

da estrutura endotelial, o que já havia sido sugerido previamente por outros 



Revisão da Literatura 25 

  

 

autores (71, 72). Fuld et al. (27) utilizaram um modelo suíno para para avaliar a 

correlação entre as medidas de perfusão pulmonar pela TCD e aquelas 

obtidas pela TCDE, incluindo, em seu modelo, variações no grau de 

distensão alveolar e oclusão transitória da artéria pulmonar. Os autores 

observaram boa correlação entre as medidas de TCD e TCDE e também 

concluíram que os coeficientes de variação da perfusão pulmonar avaliada 

pela TCDE poderiam ser utilizados como substitutos dos valores de 

heterogeneidade da perfusão obtidos pela TCD. Subsequentemente, Iyer et 

al. (73) utilizaram este parâmetro quantitativo obtido pela TCDE para 

demonstrar que pacientes susceptíveis ao desenvolvimento de enfisema 

centrolobular apresentam redução da heterogeneidade da perfusão 

pulmonar periférica após a administração de sildenafil, um inibidor da 

fosfodiesterase-5 que amplia os efeitos de vasodilatação do óxido nítrico 

endógeno, bloqueando o reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica (74). 

Tal efeito não foi observado em indivíduos não susceptíveis ao 

desenvolvimento de enfisema centrolobular, ressaltando o potencial papel da 

TCDE como biomarcador de alterações precoces da perfusão pulmonar, 

capaz de identificar precocemente diferentes perfis de risco em tabagistas 

para o enfisema (73). 

 Perspectivas futuras na avaliação da doença pulmonar obstrutiva 

crônica com a TCDE incluem o estudo combinado da ventilação com gás 

xenônio e da perfusão com contraste iodado endovenoso em um único 

exame. Chae et al. (75) descreveram inicialmente sua experiência com mapas 

ventilatórios baseados na administração de uma mistura de 30% de gás 
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xenônio com 70% de oxigênio. Thieme et al. (76) demonstraram a 

exequibilidade da combinação do estudo da ventilação e perfusão pulmonar 

com a TCDE, utilizando-se de duas etapas: uma primeira aquisição com a 

administração do xenônio inalado, e a segunda aquisição após o 

clareamento do xenônio e administração do meio de contraste iodado 

endovenoso. Por sua vez, Hwang et al. (77) aplicaram o estudo combinado da 

ventilação/perfusão pulmonar pela TCDE para a avaliação de pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, concluindo que não só a análise visual 

e quantitativa destes parâmetros é possível, como também a determinação 

da relação V/Q, correlacionando-se com os resultados das provas 

funcionais.   

 Apenas um pequeno número de estudos avaliou o uso potencial da 

TCDE na investigação de outras doenças parenquimatosas pulmonares. Lu 

et al. (78) estudaram as alterações perfusionais pela TCDE durante e após 

oclusão mecânica da pulmonar esquerda em um modelo animal, com o 

intuito de melhor entender o fenômeno da lesão por reperfusão. Entretanto, 

potenciais aplicações da TCDE na avaliação das alterações perfusionais 

pulmonares em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 

(SDRA) são escassos. Hoegl et al. (79) publicaram os achados de um estudo 

preliminar sobre a aplicação clínica da TCDE na avaliação da ventilação 

pulmonar com xenônio em 13 pacientes críticos. Nesta série de casos, os 

autores concluem que o manejo clínico de 4 pacientes foi positivamente 

afetado pelos resultados do estudo ventilatório com TCDE, incluindo um 

paciente com ventilação preservada a despeito do desenvolvimento de 
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pneumonia inicial (N = 1), maior grau de confiança na diferenciação entre 

uma grande bolha e pneumotórax (N = 1), detecção de fístula broncopleural 

(N = 1) e exclusão de uma suspeita de fístula entre a via aérea e o 

mediastino. 

 Até onde pudemos observar, não há estudos experimentais na 

literatura científica que tenham explorado o significado das estimativas de 

perfusão pulmonar obtidos pela TCDE no contexto de lesão alveolar aguda. 

Assim, nossos resultados poderão fornecer elementos para o entendimento 

do potencial papel dos parâmetros da TCDE como biomarcadores da 

perfusão pulmonar no contexto de doenças parenquimatosas.  
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 ÉTICA 

 

O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em sessão 

de 29/05/2014, sob o protocolo de pesquisa no 064/14 (Anexo 1) e cumpriu 

com as normas internacionais de conduta e cuidado humanizado com 

animais de laboratório (80), sob os auspícios da Lei Federal n 11.794, de 8 de 

outubro de 2008 (81). 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A preparação dos animais foi iniciada no Laboratório de Investigação 

Médica no 09 do Hospital das Clínicas da FMUSP (unidade de terapia 

intensiva para pequenos animais), enquanto a aquisição de imagens foi 

concluída no setor de Tomografia do Instituto de Radiologia do Hospital das 

Clínicas da FMUSP. 
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4.3 AMOSTRA ESTUDADA 

 

Dez suínos da raça Landrace (30 − 34 kg) foram anestesiados, 

monitorizados e ventilados mecanicamente. Os animais foram anestesiados 

com uma combinação de ketamina intramuscular (5,0 mg/kg), acepromazina 

(0,1 mg/kg) e midazolam (0,5 mg/kg), seguida de estabelecimento de acesso 

venoso periférico, administração de propopofol EV 1% (3,0 ml/kg) e 

intubação orotraqueal por uma equipe de pesquisadores experientes, sob 

monitoramento não-invasivo dos sinais vitais. A ventilação foi instituída no 

modo de pressão controlada, ajustada para se obter um volume corrente de 

10 ml/kg, com pressão expiratória final positiva (PEEP) de 5 cm H2O, 

frequência respiratória de 20 ciclos por minuto, tempo inspiratório de um 

segundo e fração inspiratória de O2 igual a 100%.  Foi então instituída 

infusão contínua de ketamina, thionembutal e pancurônio com o propósito de 

manter a analgesia, sedação e relaxamento muscular. Os sinais de dor ou 

desconforto respiratório foram ativamente monitorados, sendo realizados 

ajustes da infusão de analgésicos e sedativos quando necessário (Figura 6). 
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Animal #1 anestesiado e em posição prona, com suporte ventilatório e monitorização 
hemodinâmica, preparado para o início da aquisição das imagens no tomógrafo Discovery 
CT 750-HD. Fonte: Original do autor 
 

Figura 6 -  Exemplo de cenário experimental de aquisição de imagens 

 

 

4.4 CENÁRIOS EXPERIMENTAIS  

 

4.4.1  Modelo gravitacional de heterogeneidade da perfusão pulmonar 

  

Para investigar como os parâmetros perfusionais pulmonares são 

distribuídos ao longo do eixo dorso-ventral, e se a TCDE concorda com a 

tomografia com a TCD na avaliação dos gradientes perfusionais, cada 

animal foi submetido a aquisições de imagem em posição supina e prona. 
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4.4.2 Efeitos da lesão alveolar aguda sobre a perfusão 

 

 Cinco animais foram utilizados como controle (Grupo A, N = 5), 

enquanto cinco animais (Grupo B, N = 5) foram submetidos ao protocolo de 

lesão alveolar em UTI para animais antes do transporte para a aquisição das 

imagens. O protocolo de lesão alveolar consiste na depleção do agente 

surfactante por meio de repetidas lavagens alveolares com salina isotônica 

(0,9%, 37o, 30 ml/kg), seguida por distensão alveolar com diferença de 

pressão inspiratória (∆P) igual a 35 cm H2O, e aumentos na PEEP de um a 

13 cm H2O, com o objetivo de induzir inflamação local por meio de colapso 

alveolar seguido por hiperdistensão cíclica. Após o término do protocolo, 

buscou-se manter uma PaO2 menor ou igual a 100 mm Hg, com a PEEP 

igual a 10 cm H2O e ∆P de 20 cm H2O. Os animais do Grupo B foram 

submetidos à manobra de recrutamento alveolar, com passos incrementais 

da PEEP de 25 a 45 cm H2O, em etapas de 5 cm H2O, aplicadas por dois 

minutos, com ∆P de 15 cm H2O. 

 

4.4.3 Efeitos da oclusão de ramo da artéria pulmonar sobre a perfusão 

 

Antes da aquisição das imagens, um pesquisador com experiência 

em manejo de animais em UTI (M. A. B.) inseriu um cateter de Swan-Ganz 

(Edwards – Irvine, CA, EUA) através da veia jugular interna, que foi 

progredido até o ramo interlobar/lobar inferior direito ou esquerdo da artéria 

pulmonar. A posição do cateter foi confirmada por meio da identificação do 
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padrão de pressão capilar pulmonar “em cunha” após a insuflação do balão 

na ponta do cateter. Adicionalmente, sua localização também foi confirmada 

pela de visualização direta nas imagens de tomografia, sendo o cateter 

reposicionado caso necessário (Figura 7).  

Com o propósito de investigar se as alterações da perfusão pulmonar 

induzidas pela oclusão da artéria pulmonar seriam igualmente detectadas 

pela TCDE, assim como pela TCD, foi desenvolvido um o protocolo de 

isquemia transitória. Os objetivos do protocolo foram atingidos através de 

insuflações temporárias do balão do cateter de Swan-Ganz por cinco 

minutos antes e durante a aquisição das imagens “sob isquemia”, sendo 

prontamente desinflado ao final da varredura.  

 

 

(Animal #4): Note a presença do cateter de Swan-Ganz introduzido através da região 
cervical esquerda, com terminação no ramo lobar inferior da artéria pulmonar (seta azul). 
Pode-se observar a presença de um acesso venoso central com terminação na transição 
cavoatrial superior (seta amarela). Nota: cinta para aquisição de tomografia de impedância 
elétrica assinalada pela seta vermelha. Fonte: Original do autor 
 

Figura 7 -  Imagem de localização para tomografia computadorizada na 
projeção frontal 
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4.5 PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO DAS IMAGENS 

 

O protocolo de aquisições de imagens tomográficas foi aplicado para 

animais dos Grupos A e B, em posição supina e prona, conforme ilustrado 

na Figura 8.  

 

 

Os animais do Grupo B (N = 5) foram submetidos ao protocolo de lesão alveolar aguda 
previamente à aquisição das imagens. Ambos os grupos foram submetidos à sequência de 
aquisições conforme demonstrado no esquema, iniciando aleatoriamente em posição supina 
ou prona. Fonte: Original do autor 
 

Figura 8 -  Resumo do protocolo de aquisição de imagens 

 

Quatro dos cinco animais do Grupo A e quatro dos seis animais do 

Grupo B iniciaram o protocolo em posição supina. Um animal do Grupo A e 
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dois animais do Grupo B iniciaram o protocolo em posição prona. Todas as 

varreduras tomográficas foram obtidas em um tomógrafo de 64 fileiras de 

detectores, com única fonte de raios-X e rápida alternância de kVp 

(Discovery CT 750-HD; General Electric Healthcare – Waukesha, Wis, EUA), 

comparando-se dois métodos distintos aquisição: TCD versus TCDE. Um 

intervalo de mínimo de 15 minutos foi respeitado entre cada diferente 

aquisição de TC para fins de clareamento (washout) do meio de contraste.  

 

4.5.1 Tomografia Computadorizada Dinâmica 

 

A aquisição dinâmica (4D) foi obtida em uma secção com 20 mm de 

espessura, posicionada através das bases pulmonares, imediatamente 

acima das cúpulas diafragmáticas, com os seguintes parâmetros: série de 

300 aquisições com tempo de rotação de 0,4 s, colimação de 64 × 0,625 

mm, dimensões do pixel de 0,39 × 0,39 mm, pico de kilovoltagem e corrente 

do tubo de raios-X de 80 kVp e 300 mA, respectivamente. O volume de 

dados foi reconstruído em quatro níveis axiais contíguos com 5 mm de 

espessura cada.  

Foram injetados 20 ml de iobitridol 300 mg-I/ml (Henetix 300, 

Guerbet) EV através de uma bomba injetora (Stellant Dual Syringe; 

Medrad Radiology/Bayer Healthcare – Whipanny, NJ, EUA), administrados à 

razão de 10 ml/s, seguidos por 20 ml de solução salina com a mesma razão 

de injeção.   
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4.5.2 Tomografia Computadorizada de Dupla-Energia 

 

A varredura 3D em dupla-energia foi em obtida em única fase e 

incluiu a totalidade do tórax no modo helicoidal (do topo dos ápices 

pulmonares até o limite inferior dos seios costofrênicos), com os seguintes 

parâmetros: única aquisição com tempo de rotação de 0,8 s, colimação de 

64 × 0,625 mm, dimensões do pixel de 0,39 × 0,39mm, picos de 

kilovoltagem de 80 kVp e 140 kVp e corrente do tubo de raios-X de 260 mA. 

O volume de dados foi reconstruído em níveis monocromáticos virtuais a 70 

keV e 140 keV diretamente do console do tomógrafo (30), obtendo-se dois 

conjuntos de imagens contíguas com 5 mm de espessura cada, dos ápices 

até as bases pulmonares.  

As aquisições foram iniciadas 15 s após o início da injeção de 20 ml 

de iobitridol 300 mg-I/ml, à razão de 4 ml/s, seguido por 20 ml de solução 

salina à mesma razão. O protocolo de injeção de contraste foi ajustado para 

simular a distribuição do meio de contraste no parênquima pulmonar similar 

àquela atingida durante no protocolo de angiotomografia para avaliação de 

tromboembolismo (60). 

 

 

4.6 EUTANÁSIA 

 

Ao fim do protocolo de aquisição das imagens, os animais receberam 

uma dose adicional de analgésicos e sedativos, seguida por uma injeção EV 

contínua de cloreto de potássio a 19,1% até que o padrão de assistolia fosse 
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confirmado no monitor cardíaco. O descarte da carcaça seguiu os preceitos 

das boas práticas de cuidado com animais de laboratório (80).  

 

 

4.7 PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 

As imagens foram armazenadas em formato DICOM e transferidas 

para o programa OsiriX MD versão 2.6 (Pixmeo – Bernex, Suíça). Foi 

utilizado um algoritmo rápido de propagação coerente plana para a 

segmentação do parênquima pulmonar (Figura 9) com a finalidade de 

otimizar os processamentos matemáticos dos mapas perfusionais (MIA Lite, 

plug-in para OsiriX) (82).  

 

Interface de interação gráfica do plug-in MIA Lite. A segmentação do parênquima pulmonar 
necessita da definição dos limitares de atenuação (–910 UH a –200 UH), seguindo-se da 
criação manual de “sementes” e “barreiras” de propagação, de modo a excluir árvore 
brônquica e grandes vasos pulmonares. O resultado do algoritmo pode ser observado pelo 
modelo 3D pulmonar em verde no quadrante inferior direito da figura (Animal #5). Fonte: 
Original do autor 
 

Figura 9 -  Exemplo do algoritmo de segmentação pulmonar 
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Para eliminar pequenas incongruências espaciais entre as diferentes 

aquisições (TCDE e TCD) para uma mesma condição experimental, foi 

utilizado um algoritmo de corregistro de imagens baseado em intensidade de 

sinal (Matlab®; Mathworks – Natick, MA, EUA) (Figura 10). 

 

 

Exemplo de imagem de fusão demonstrando o resultado do algoritmo de corregistro entre a 
TCDE (a) e TCD (b) para o Animal #10 na posição supina. A figura (c) mostra a 
sobreposição de ambas as imagens após aplicação do algoritmo de corregistro. Para 
facilitar a visualização, cada imagem foi pós-processada com filtro de detecção de bordas 
(83); traçados em verde e magenta são as interfaces da TCDE e TCD, respectivamente; o 
traçado branco representa sobreposição entre TCDE e TCD. Fonte: Original do autor 
 

Figura 10 -  Corregistro de imagens 

 

 

4.7.1 Quantificação do Fluxo e Volume Sanguíneo Pulmonar (TCD) 

 

O fluxo sanguíneo pulmonar (FSP) foi utilizado como parâmetro 

quantitativo perfusional para a TCD, sendo calculado a partir da 

deconvolução da curva de valor de atenuação dos pixeis ao longo do tempo 

(15): 
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onde FI é uma função impulso, cujo valor para o t0 corresponde ao FSP bruto 

(FSPB) em ml/100g/min de tecido líquido.  

 

O volume sanguíneo pulmonar bruto (VSPB) é definido como o 

volume de distribuição do traçador aportado por 100g de tecido líquido 

durante a primeira passagem: 

 

 

 
onde FSPB é o fluxo sanguíneo pulmonar bruto e TMT é o tempo médio de 

trânsito do meio de contraste (84). 

  

FSPB e VSPB foram automaticamente obtidos através do software CT 

Perfusion 4 (AW Workstation; General Electric Healthcare – Waukesha, Wis, 

EUA), utilizando-se o algoritmo de deconvolução. A maior artéria pulmonar 

contralateral ao cateter de Swan-Ganz foi definida como o parâmetro de 

entrada arterial (arterial input vessel). Para correção da distribuição 

intravascular do meio de contraste, foram levados em consideração os 

diferentes valores de hematócrito para capilares e vasos de maior calibre, 

utilizando-se o fator de correção de 0,8 (85, 86). Os resultantes mapas de 

FSPB e VSPB foram submetidos a filtro de suavização por meio da média 

móvel do número de TC numa janela de 5 mm × 5 mm para redução do 

ruído (Figura 11).  
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Exemplo do processamento das imagens obtidas em posição supina no Animal #8, sem a 
insuflação do balão de Swan-Ganz. O software CT Perfusion 4 é alimentado com a série 
temporal de 300 imagens adquiridas durante a injeção endovenosa do meio de contraste, 
fornecendo o mapa de fluxo sanguíneo pulmonar bruto, FSPB, por meio de algoritmo de 
deconvolução. Fonte: Original do autor 
 

Figura 11 -  Quantificação do fluxo sanguíneo pulmonar pela TCD 

 

FSPB e VSPB foram normalizados pela densidade do parênquima 

pulmonar (16) calculada através das imagens pré-contraste:  

 

 

 
onde TC(Tecido, Sangue) corresponde à fração de contribuição da atenuação do 

pixel dada pela soma do tecido e do sangue, UHPixel é o coeficiente de 

atenuação do pixel a ser resolvido, UHAr é a média de atenuação dos pixeis 

referentes ao ar, e UHArtéria Pulmonar é a média de atenuação no interior dos 

ramos de grande calibre da artéria pulmonar. O resultado da divisão do 

FSPB e VSPB pela TC(Tecido, Sangue) é igual ao fluxo sanguíneo pulmonar 

normalizado pela densidade do parênquima pulmonar (FSPTCD e VSPTCD, 

respectivamente). 
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4.7.2 Quantificação do Volume Sanguíneo Perfundido (TCDE) 

 

Dois métodos foram utilizados para estimar o volume sanguíneo 

perfundido pela TCDE. O primeiro método, semiquantitativo, utiliza o 

princípio de decomposição material dupla (31) implementado diretamente no 

tomógrafo Discovery 750HD. Este método gera duas séries de imagens a 

partir de uma aquisição TCDE, nas quais valores de intensidade 

representam densidades estimadas de iodo e água, respectivamente, sendo 

o mais utilizado sob o ponto de vista clínico (87, 88) (Equação 2, Figura 12).  

 

 

Experimento em posição supina no Animal #4, sem a insuflação do balão de Swan-Ganz. 
Imagens reconstruídas pelo tomógrafo Discovery 750HD, utilizando decomposição material 
pareada “iodo–água”. Imagem à esquerda corresponde ao mapa de densidade de iodo 

(valores em 100 µg de iodo/cc). Imagem à direita corresponde ao mapa de densidade de 
água (valores em mg de H2O/cc). Fonte: Original do autor 
 

Figura 12 -  Resultados da TCDE 
 

Por meio deste método (87), o volume sanguíneo perfundido é 

expresso como:  
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onde %FSPTCDE é a percentagem da densidade de iodo no parênquima 

pulmonar dividida pela densidade de iodo na artéria pulmonar. 

 

Os valores de %FSPTCDE foram mensurados em três regiões do 

parênquima pulmonar de cada pulmão, levando-se em consideração o eixo 

vertical da imagem, nomeados de acordo com a anatomia do animal (i.e., 

ventral, média e dorsal). Para isso, utilizou-se o software ImageJ (Fiji version 

1.0,(89)). Um radiologista com 6 anos de experiência em imagem torácica (F. 

U. K.) definiu manualmente seis regiões de interesse com área 1,0 cm2 em 

cada imagem, evitando grandes vasos ou artefatos. O valor médio de cada 

região foi extraído para análise. O mesmo procedimento foi utilizado para 

extrair o valor médio de FSPTCD e VSPTCD nas regiões pulmonares 

correspondentes (Figura 13).  
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Regiões de interesse com 1,0 cm2 de área desenhadas manualmente nas regiões ventral, 
média e dorsal, evitando grandes vasos e artefatos. Fonte: Original do autor 
 

Figura 13 -  Mensuração do %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD. 

 

O segundo parâmetro perfusional extraído a partir da TCDE foi o 

volume sanguíneo perfundido (VSPTCDE) em ml/100g de tecido pulmonar. 

Para o cálculo deste parâmetro quantitativo experimental, foi necessária a 

implementação de um algoritmo de decomposição material tripla em Matlab® 

(Mathworks – Natick, MA, EUA), utilizando como entrada as imagens 

monocromáticas virtuais em 70 keV e 140 keV. As imagens foram pré-

processadas através de um filtro de média móvel com janela de 5 mm ×  

5 mm. O algoritmo resolve o sistema linear de três parâmetros (i.e., 

densidade dos três materiais) por mínimos quadrados, utilizando o princípio 
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de conservação de volume para contornar o problema de duas variáveis e 

três incógnitas (90): 

 

 

 

onde UHAr corresponde à atenuação do ar no interior das grandes vias 

aéreas ou externamente à parede torácica, UHTecido à atenuação do tecido 

na musculatura paravertebral e UHSangue à atenuação do sangue no interior 

de ramos de grande calibre da artéria pulmonar, respectivamente nas 

imagens de 70 keV e 140 keV; UH70 e UH140 correspondem aos coeficientes 

de atenuação linear para cada pixel das imagens de 70 keV e 140 keV, 

respectivamente. As saídas do algoritmo implementado correspondem a três 

imagens representando as frações de tecido (%FTecido), de ar (%FAr) e de 

sangue (%FSangue) resolvidas para cada pixel da imagem (Figura 14).  
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Exemplo do processamento das imagens obtidas em posição supina no Animal #8, sem a 
insuflação do balão de Swan-Ganz. O algoritmo de decomposição material implementado 
no Matlab® é alimentado com as duas séries de imagens monoenergéticas virtuais em 70 
keV e 140 keV, reconstruídas pelo tomógrafo Discovery CT 750-HD, adquiridas após a 
injeção endovenosa do meio de contraste, adicionadas dos parâmetros de atenuação da 
musculatura paravertebral (UHTecido), do ar (UHAr) e do sangue no interior de um ramo 
calibroso da artéria pulmonar (UHSangue), nos respectivos níveis energéticos. O resultado são 
os mapas de fração de tecido, de ar e de sangue. Fonte: Original do autor 
 

Figura 14 -  Quantificação do parâmetro de perfusão pulmonar pela TCDE 

 

VSPTCDE é definido em ml/100g de tecido líquido por:  

 

 

 
onde %FSangue é a fração de sangue e %FAr a fração de ar (cujo 

complementar corresponde à soma das frações de sangue e tecido, i.e. 

%FSangue e %FTecido; 1,05 g/m foi utilizado como fatore de correção para 
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densidade de tecido; k foi utilizado para correção entre as diferenças de 

hematócrito entre vasos de grande e de pequeno calibre. O valor de 

correção k leva em consideração que o meio de contraste iodado tem 

distribuição exclusivamente extracelular, que o hematócrito capilar é cerca 

de 80% do valor do hematócrito em grandes vasos (utilizados como 

parâmetro no algoritmo de decomposição material)(85, 86) e que o volume 

de distribuição plasmático do meio de contraste no protocolo de injeção 

TCDE (4 ml/s) é 2,5 vezes maior que aquele do protocolo da TCD (10 ml/s) 

para um mesmo volume injetado. Assim, utilizou-se o valor de k = 0,32 para 

a correção do VSPTCDE na microcirculação do parênquima pulmonar. 

 

Para fins de avaliação de concordância entre os valores de volume 

sanguíneo pulmonar estimados pela TCD e TCDE, utilizou-se um algoritmo 

automatizado implementado no software R versão 3.1.3 (91) que divide 

qualquer coluna de pixeis (N ≥ 3) em três partes, i.e. ventral, média e dorsal 

(resto da divisão adicionado à região dorsal). Os pulmões direito e esquerdo 

foram segmentados manualmente utilizando-se os reparos anatômicos 

(reflexões pleurais e segmentação brônquica) por um mesmo radiologista (F. 

U. K.) (Figura 15).  
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Os mapas de perfusão pulmonar obtidos por TCD e TCDE são segmentados em regiões 
dorsais, médias e ventrais, de acordo com um algoritmo automatizado. Fonte: Original do 
autor 
 

Figura 15 -  Processo de segmentação para avaliação de concordância dos 
valores de volume sanguíneo pulmonar 

 

 

4.7.3  Quantificação da isquemia causada por oclusão da artéria 

pulmonar por balão 

 

Para quantificar as diferenças perfusionais causadas pela oclusão 

com balão de Swan-Ganz, utilizaram-se as imagens de FSPTCD com o balão 

inflado como referência. Um radiologista (F. U. K.) utilizou um padrão fixo de 

janela (centro e abertura de 250 ml/100g/min) para definir uma região de 

interesse ao redor da área de isquemia no mapa FSPTCD durante oclusão 

(Figura 16), que foi posteriormente transferido para a mesma região 

anatômica nos mapas FSPTCD, VSPTCD, %VSPTCDE pré-oclusão, assim como 

nos mapas VSPTCD e %VSPTCD durante oclusão. 
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Região de interesse definida ao redor da região de isquemia no mapa FSPTCD durante a 
oclusão com balão, posteriormente replicada para a mesma região anatômica nos 
respectivos mapas FSPTCD, VSPTCD e %VSPTCDE pré e durante oclusão. Fonte: Original do 
autor 
 

Figura 16 -  Quantificação do grau de isquemia causada por oclusão com 
balão 

 

 A redução percentual dos valores de FSPTCD, VSPTCD e %VSPTCDE foi 

calculada como: 

 

 

 

 

4.7.4 Avaliação da eficácia do protocolo de lesão alveolar  

 

Os mapas de FAr obtidos em 4.7.2 (equações 9-11, Figura 14) pela 

TCDE foram utilizados como marcador da eficácia do protocolo de lesão 

alveolar. Com efeito, reduções da FAr foram consideradas evidência de 
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substituição do espaço aéreo por uma combinação de dano alveolar difuso, 

inflamação e colapso. 

 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

a) Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando a linguagem 

R versão 3.1.3 (91). O software GraphPad Prism (GraphPad Software 

– La Jolla, CA, USA) foi utilizado para a criação gráfica. Os resultados 

são reportados como média, mais ou menos () erro padrão da 

média, a menos que indicado alternativamente. Para todas as 

análises foi considerado um nível de significância  (i.e., 

probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira) 

de 5%. 

b) Testamos a existência de diferenças na %FAr global entre animais do 

Grupo A e B utilizando análise multivariada com modelos mistos 

lineares (92). Testamos a existência de diferenças regionais na %FAr 

entre animais de um mesmo grupo (em posições supina e prona) 

através da análise de variância seguida pelo teste post-hoc de 

tendência linear (91). 

c) Testamos a correlação regional entre %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD 

nos diferentes animais e condições experimentais com o coeficiente 

de correlação R de Pearson (91).  
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d) Testamos a existência de gradientes gravitacionais regionais do 

%VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD em posição supina e prona nos animais 

do Grupo A através da análise de variância, seguida pela análise 

post-hoc de tendência linear (91). 

e) Testamos a existência de gradientes gravitacionais regionais do 

%VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD em posição supina e prona nos animais 

do Grupo B através da análise de variância, seguida pela análise 

post-hoc de tendência linear (91). 

f) Testamos diferenças entre reduções percentuais de %VSPTCDE, 

FSPTCD e VSPTCD causada pela oclusão de ramo da artéria pulmonar 

com balão por meio da análise de variância, seguida pelo teste post-

hoc de Tukey (91). 

g) Testamos a existência de possíveis efeitos incrementais causados 

pelas injeções venosas sequenciais do meio de contraste sobre a 

concentração sanguínea de iodo acessada pela TCDE utilizando a 

análise de variância das medidas em região de interesse 

posicionados na artéria pulmonar e musculatura paravertebral, 

seguida pelo test post-hoc de tendência linear (91). 

h) Testamos as interações e efeitos da mudança de decúbito, presença 

de lesão alveolar aguda e oclusão transitória da artéria pulmonar 

sobre %VSPTCDE e FSPTCD através da análise de modelos mistos 

lineares, ajustando o modelo para a ordem de realização dos 

experimentos (92). 
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i) Por fim, testamos a concordância entre estimativas quantitativas de 

volume sanguíneo perfundido obtidos pela TCDE e TCD através da 

análise de Bland-Altman (93).  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 MODELO DE LESÃO ALVEOLAR 

 

O protocolo de lesão alveolar (Figura 17) esteve associado ao 

decréscimo global de 13,68% (IC 95% de 21,34% a 6,02%, p<0,001) da 

%FAr pulmonar em animais do Grupo B em comparação com animais do 

Grupo A, após ajuste para decúbito e região pulmonar através da análise 

com modelo linear misto. 

 

 

Imagens axiais tomográficas em janela pulmonar demonstrando três animais de cada um 
dos grupos, A (linha superior) e B (linha inferior). Note a marcada presença de opacidades 
em vidro fosco (asterisco) e espessamento de septos interlobulares (setas) nos animais do 
Grupo B, quando comparados com os animais do Grupo A. Fonte: Original do autor 
 

Figura 17 -  Efeitos do protocolo de lesão alveolar aguda 
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Em posição supina, notou-se um gradiente vertical positivo na %FAr 

da região dorsal para a região ventral tanto em animais do Grupo A 

(6,15%/região, p<0,001), quanto em animais do Grupo B (5,77%/região, 

p=0,020). Em posição prona, a distribuição de %FAr tornou-se menos 

heterogênea, não sendo identificados gradientes estatisticamente 

significativos nos Grupos A ou B (p=0,390 e p=0,740, respectivamente) 

(Figura 18).  

 

 

Gradientes positivos são observados de dorsal para ventral em posição supina nos animais 
do Grupo A (6,15%/região, p<0,001) e Grupo B (5,77%/região, p=0,02). Os gradientes são 
anulados na posição prona tanto para animais do Grupo A (p=0,390) quanto para animais 

do Grupo B (p=0,740). Dados representados como média  erro padrão. Fonte: Original do 
autor 

 
Figura 18 -  Gráfico de barras sobre os efeitos gravitacionais/de decúbito e 

da lesão alveolar aguda sobre a %FAr 
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5.2 TCDE  TCD: CORRELAÇÃO E CONCORDÂNCIA 

 

 A Figura 19 ilustra, lado-a-lado, os mapas brutos de %FSangue e FSPB 

obtidos pela TCDE e TCD, respectivamente, em um dos animais do Grupo 

B. 

 

 

Exemplo dos mapas de fluxo sanguíneo pulmonar bruto, FSPB, e de fração de sangue 
(%FSangue) obtidos, respectivamente, pela TCD e TCDE sob os diferentes cenários 
experimentais para o Animal #7. Note a concordância visual subjetiva para as distribuições 
da perfusão nos diferentes cenários. Estes mapas são pós-processados, sendo 
normalizados para a densidade do parênquima pulmonar. Fonte: Original do autor  
 

Figura 19 -  Mapas de perfusão pulmonar 
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A Figura 20 demonstra o gráfico de dispersão das medidas de 

%VSPTCDE versus FSPTCD sob diferentes condições experimentais, em todas 

as regiões pulmonares e para todos animais. Os coeficientes de correlação 

entre %VSPTCDE e FSPTCD tiveram um valor mediano de R igual a 0,60 

(mínimo: 0,35; máximo: 0,91).  

 

 

Dispersão do volume sanguíneo perfundido, %VSPTCDE (%) versus fluxo sanguíneo 
pulmonar, FSPTCD (em ml/100 g/min) para diferentes regiões pulmonares, sob diferentes 
condições experimentais. Cada animal é representado com cor única. Fonte: Original do 
autor 
 

Figura 20 -  Gráfico de dispersão %VSPTCDE  FSPTCD  
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A Figura 21 demonstra o gráfico de dispersão das medidas de 

%VSPTCDE versus VSPTCD sob diferentes condições experimentais, em todas 

as regiões pulmonares e para todos animais. Os coeficientes de correlação 

entre %VSPTCDE e VSPTCD tiveram um valor mediano de R igual a 0,66 

(mínimo: 0,40; máximo: 0,87).  

 

 

Dispersão do volume sanguíneo perfundido, %VSPTCDE (%) versus volume sanguíneo 
pulmonar, VSPTCD (em ml/100 g/min) para diferentes regiões pulmonares, sob diferentes 
condições experimentais. Cada animal é representado com cor única. Fonte: Original do 
autor 
 

Figura 21 -  Gráfico de Dispersão %VSPTCDE  VSPTCD 
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5.3  EFEITOS GRAVITACIONAIS E DE DECÚBITO SOBRE A 

HETEROGENEIDADE REGIONAL DA PERFUSÃO PULMONAR 

 

Em animais do Grupo A, observou-se heterogeneidade perfusional 

entre as regiões dorsal e ventral dos pulmões em posição supina, 

demonstrada pela TCDE e TCD. Os gradientes dorsal-ventral foram –12,24 

%/região (p = 0,002, Figura 22), –141,2 ml/100 g/min/região (p<0,001, Figura 

23) e –5,79 ml/100 g/min/região (p<0,001, Figura 24) para %VSPTCDE, 

FSPTCD e VSPTCD, respectivamente. 

 

 

Gráfico de barras mostrando os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o volume 

sanguíneo perfundido, %VSPTCDE (dados representados como média  erro padrão). 
Gradientes estatisticamente significativos foram observados da região dorsal para a ventral 

somente na posição supina (12,24 %/região, p=0,002). Fonte: Original do autor 

 
Figura 22 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre %VSPTCDE, Grupo A 
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Gráfico de barras demonstrando os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o fluxo 

sanguíneo pulmonar, FSPTCD (dados apresentados como média  erro padrão). Gradientes 

negativos são observados de dorsal para ventral somente na posição supina (141,2 ml/100 
g/min/região, p<0,001). Fonte: Original do autor 
 

Figura 23 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre FSPTCD, Grupo A 
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Gráfico de barras demonstrando os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o volume 

sanguíneo pulmonar, VSPTCD (dados apresentados como média  erro padrão). Gradientes 

negativos são observados de dorsal para ventral somente na posição supina (5,79 ml/100 
g/min/região, p<0,001). Fonte: Original do autor 
 

Figura 24 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre VSPTCD, Grupo A 

 

 

Em posição prona, houve redução da heterogeneidade regional da 

perfusão pulmonar aferida pela TCDE e TCD. Embora os valores obtidos 

nas regiões dorsais ainda tivessem sido absolutamente maiores que aqueles 

observados nas regiões ventrais, não existiram gradientes estatisticamente 

significativos para %VSPTCDE (p=0,052, Figura 22), FSPTCD (p=0,080 Figura 

23) ou VSPTCD (p=0,070, Figura 24).  
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5.4  EFEITOS DA LESÃO ALVEOLAR E DE DECÚBITO SOBRE A 

HETEROGENEIDADE REGIONAL DA PERFUSÃO REGIONAL 

 

 Em animais do Grupo B, observou-se heterogeneidade perfusional 

entre as regiões dorsal e ventral dos pulmões em posição supina, tanto pela 

TCDE quanto pela TCD. Os gradientes dorsal-ventral foram 6,15 %/região 

(p=0,013, Figura 25), 110,2 ml/100 g/min/região (p<0,001, Figura 26) e 3,9 

ml/100 g/região (p<0,001, Figura 27) para %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico de barras sobre os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o volume sanguíneo 

perfundido, %VSPTCDE (dados representados como média  erro padrão da média). 

Gradientes negativos são observados de dorsal para ventral tanto em posição supina (6,15 

%/região, p=0,013) quanto prona (9,04 %/região, p=0,007) em animais do Grupo B. Fonte: 
Original do autor 
 

Figura 25 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre %VSPTCDE, Grupo B 
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Gráfico de barras sobre os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o fluxo sanguíneo 

pulmonar, FSPTCD (dados representados como média  erro padrão). Gradientes negativos 

são observados de dorsal para ventral tanto em posição supina (110,2 ml/100 

g/min/região, p<0,001) quanto prona (52,0 ml/100 g/min/região, p<0,001) em animais do 
Grupo B. Fonte: Original do autor 
 

Figura 26 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre FSPTCD, Grupo B 
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Gráfico de barras sobre os efeitos gravitacionais e de decúbito sobre o fluxo sanguíneo 

pulmonar, VSPTCD (dados representados como média  erro padrão). Gradientes negativos 

são observados de dorsal para ventral tanto em posição supina (3,9 ml/100 g/região, 

p<0,001) quanto prona (1,9 ml/100 g/min/região, p=0,007) em animais do Grupo B. Fonte: 
Original do autor 
 

Figura 27 -  Efeitos gravitacionais e de decúbito sobre VSPTCD, Grupo B 

 

Em contraste com animais do Grupo A, animais do Grupo B também 

demonstraram heterogeneidade regional da perfusão pulmonar dorso-ventral 

em posição prona, fenômeno confirmado pela TCDE e TCD. Os gradientes 

dorsal-ventral 9,04%/região (p=0,007, Figura 25), 110,2 ml/100 

g/min/região (p<0,001, Figura 26) e 1,9 ml/100 g/min/região (p=0,007, 

Figura 27) para %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD, respectivamente. 
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5.5 ISQUEMIA INDUZIDA POR OCLUSÃO COM BALÃO 

  

A oclusão de ramo da artéria pulmonar com balão de Swan-Ganz 

causou reduções significativas nos parâmetros de perfusão regional 

avaliados pela TCDE e pela TCD em comparação com os valores basais 

pré-oclusão. As reduções perfusionais distais à oclusão com balão foram de 

–29,32 %, –86,78 % e –84,75 % para medidas de %VSPTCDE, FSPTCD e 

VSPTCD, respectivamente. A redução percentual de %VSPTCDE foi 

significativamente menor que aquela observada por FSPTCD e VSPTCD 

(p<0,001, Figura 28). 

 

 

Gráfico boxplot sobre os efeitos da oclusão da artéria pulmonar com balão de Swan-Ganz 

sobre a perfusão regional (dados representados como média  erro padrão). Note que a 
redução percentual dos valores de perfusão pulmonar distal à oclusão é menor para a 
%VSPTCDE em comparação com FSPTCD e VSPTCD, levando-se em consideração as medidas 

regionais pré e durante a insuflação do balão (N = 10, p<0,001) (, outlier). Fonte: Original 
do autor 
 

Figura 28 -  Redução perfusional causada pela oclusão da artéria pulmonar 
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5.6  EFEITOS INCREMENTAIS DAS INJEÇÕES SEQUENCIAIS DE MEIO 

DE CONTRASTE SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE IODO TECIDUAL 

E SANGUÍNEA 

 

 Apesar da utilização de um intervalo de washout de 15 minutos entre 

as injeções do meio de contraste iodado, observou-se progressivo aumento 

da densidade de iodo tecidual, mensurado na musculatura paravertebral, 

assim como no compartimento intravascular, mensurado no lúmen da artéria 

pulmonar através da TCDE (Figura 29).  

 

 

Gráfico de tendência linear da densidade de iodo tecidual e sanguínea ao longo das 

injeções sequenciais do meio de contraste (média  erro padrão). Note o incremento 
estatisticamente significativo nas densidades de iodo tecidual (p<0,001) e sanguíneo 
(p<0,001) entre as injeções do meio de contraste. Fonte: Original do autor 
 

Figura 29 -  Densidade de iodo tecidual e sanguínea por experimento 
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Os aumentos médios da densidade tecidual e sanguínea de iodo 

foram de 1,83  100 g/cc (p<0,001) e 7,01  100 g/cc (p<0,001) entre 

cada um dos experimentos, respectivamente. Assim sendo, os efeitos do 

aumento da densidade de iodo causado por injeções sequenciais do meio de 

contraste tiveram que ser ajustados nas análises com modelos mistos 

lineares.  
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5.7  ANÁLISE DE MÚLTIPLAS VARIÁVEIS 

 

Os resultados da análise linear com modelos mistos estão 

organizados nas Tabelas 1, 2 e 3, refletindo os efeitos de múltiplas variáveis 

sobre %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD, respectivamente. 

 

Tabela 1 -  %VSPTCDE: modelo linear misto 
 

Efeitos fixos Coeficiente IC 95% p-valor 

Região média (Ref: dorsal) –6,73 –9,94; –3,53 <0,001 

Região ventral (Ref: dorsal)  –16,70 –19,90; –13,49 <0,001 

Região dorsal prona (Ref: supina) –0,06 –3,56; 3,43 NS 

Região média prona (Ref: supina) 6,22 2,73; 9,71 <0,001 

Região ventral prona (Ref: supina) 5,14 1,65; 8,63 0,004 

Lesão alveolar (Ref: controles) –0,04 –9,09; 9,01 NS 

Oclusão da artéria pulmonar –5,24 –7,59; –2,89 <0,001 

Ordem do experimento –0,82 –1,86; 0,22 NS 

Intercepto 32,08 25,47; 38,69 <0,001 

NS: Sem significância estatística 
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Tabela 2 -  FSPTCD: modelo linear misto 
 

Efeitos fixos Coeficiente IC 95% p-valor 

Região média (Ref: dorsal) –136,80 –163,59; –110,01 <0,001 

Região ventral (Ref: dorsal)  –203,90 –230,69; –177,11 <0,001 

Região dorsal prona (Ref: supina) –100,75 –129,93; –71,57 <0,001 

Região média prona (Ref: supina) –10,77 –39,95; 18,41 NS 

Região ventral prona (Ref: supina) 21,64 –7,54; 50,82 NS 

Lesão alveolar (Ref: controles) –20,54 –49,71; 8,62 NS 

Oclusão da artéria pulmonar –101,63 –121,27; –81,99 <0,001 

Ordem do experimento 11,57 2,92; 20,22 0,009 

Intercepto 244,52 214,19; 274,84 <0,001 

NS: Sem significância estatística 

 

 

Tabela 3 -  VSPTCD: modelo linear misto 
 

Efeitos fixos Coeficiente IC 95% p-valor 

Região média (Ref: dorsal) –5,19 –6,35; –4,03 <0,001 

Região ventral (Ref: dorsal)  –7,65 –8,80; –6,49 <0,001 

Região dorsal prona (Ref: supina) –4,06 –5,32; –2,80 <0,001 

Região média prona (Ref: supina) –0,18 –1,43; 1,09 NS 

Região ventral prona (Ref: supina) 1,38 0,11; 2,64 0,030 

Lesão alveolar (Ref: controles) –1,43 –2,66; –0,20 0,030 

Oclusão da artéria pulmonar –4,90 –5,75; –4,05 <0,001 

Ordem do experimento 0,33 –0,05; 0,70 NS 

Intercepto 11,01 9,71; 12,31 <0,001 

NS: Sem significância estatística 
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A análise multivariada está em concordância com o modelo regional 

de heterogeneidade pulmonar dorso-ventral observado durante a análise 

univariada. Houve concordância entre os efeitos observados para a TCDE e 

TCD. De acordo com o modelo, o %VSPTCDE foi em média 6,73 % e 16,70 % 

menor nas regiões média (p<0,001) e ventral (p<0,001) em relação à região 

dorsal, respectivamente. Observaram-se reduções de FSPTCD médias de 

136,80 ml/100 g/min e 203,90 ml/100 g/min nas regiões média (p<0,001) e 

ventral (p<0,001), em relação à região dorsal, respectivamente. 

Similarmente, houve reduções de VSPTCD médias de 5,19 ml/100 g e 7,65 

ml/100 g nas regiões média (p<0,001) e ventral (p<0,001).  

Os efeitos causados pela mudança de decúbito da posição supina 

para a prona apresentaram discordâncias entre os parâmetros acessados 

pela TCDE e TCD. Com a mudança de decúbito, não se observou diferença 

estatisticamente significativa do %VSPTCDE na região dorsal, embora o 

%VSPTCDE tenha aumentado em média 6,22 % (p<0,001) e 5,14 % (p=0,004) 

nas regiões média e dorsal, respectivamente. Em contraste, a mudança de 

decúbito causou decréscimo médio de FSPTCD de 100,75 ml/100 g/min na 

região dorsal, não sendo observadas mudanças estatisticamente 

significativas nas regiões média e dorsal. Por fim, a mudança de decúbito 

causou um decréscimo médio de VSPTCD 4,06 ml/100 g na região dorsal e 

um aumento médio de 1,38 ml/100 g na região ventral, sem alterações 

estatisticamente significativas na região média.  

O modelo de lesão alveolar causou reduções não significativas do 

%VSPTCDE e FSPTCD. O único parâmetro a demonstrar redução nos animais 
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do Grupo B em relação aos do Grupo A foi o VSPTCD, reduzido em média 

1,43 ml/100 g (p=0,030). 

O modelo de oclusão da circulação pulmonar causou reduções do 

%VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD, com reduções médias respectivas de 5,24 %, 

101,64 ml/100 g/min e 4,90 ml/100 g durante a oclusão com balão de Swan-

Ganz, sendo a redução do %VSPTCDE significativamente menor que as 

reduções do FSPTCD e VSPTCD (p<0,001). 

 

  



Resultados 71 

  

 

5.8 LIMITES DE CONCORDÂNCIA TCDE QUANTITATIVA E TCD 

 

A estimativa regional do volume sanguíneo pulmonar quantificada 

pela TCDE (VSPTCDE) para as diversas condições experimentais em ambos 

os grupos demonstrou um viés médio de 4,3 ml/100g em relação ao VSPTCD, 

com limites de concordância 95% entre –16,6 ml/100g e 25,1 ml/100g. A 

Figura 30 demonstra a análise gráfica de Bland-Altman entre VSPTCDE e 

VSPTCD.  

 

 

Gráfico de Bland e Altman entre VSPTCDE e VSPTCD para diferentes regiões pulmonares, sob 
diferentes condições experimentais. Linhas tracejadas demonstram o viés médio e o 

intervalo de confiança de 95% ( 1,96 desvios-padrão). Fonte: Original do autor 
 

Figura 30 -  Limites de concordância, VSPTCDE  VSPTCD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Nosso estudo objetivou avaliar a tomografia computadorizada de 

dupla-energia como biomarcador da perfusão pulmonar, utilizando 

experimentos para explorar a heterogeneidade fisiológica intrínseca dos 

pulmões sob diferentes decúbitos, e introduzindo fatores que acentuam esta 

heterogeneidade, i.e., lesão alveolar aguda e oclusão da circulação 

pulmonar. Os resultados deste estudo confirmam e expandem o 

entendimento do valor da tomografia computadorizada como método de 

imagem apto para o estudo de doenças como o tromboembolismo pulmonar 

(87) e a SDRA (94, 95). 

 

6.1 COMPARAÇÃO ENTRE TCDE E TCD 

 

Métodos que utilizam microesferas marcadas são classicamente 

considerados como padrão de referência para a análise da perfusão 

pulmonar (96). Entretanto, sua aplicação depende da amostragem histológica 

post mortem do tecido pulmonar, fator limitante para a aplicação em modelos 

animais e em humanos. A perfusão de primeira passagem pela TCD foi 

escolhida como o método de referência neste estudo (12, 97) por permitir a 

execução de etapas sequenciais de avaliação da perfusão sob diversas 

condições experimentais (15, 16, 27), resultando assim em um menor número 

efetivo necessário de animais sacrificados.  
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Em uma série de estudos, Thieme et al. (24-26) demonstraram que a 

TCDE é capaz de avaliar a distribuição tecidual do iodo no tecido pulmonar 

após a injeção do meio de contraste, parâmetro que se aproximaria da 

perfusão pulmonar em pacientes com TEP, utilizando curto tempo de 

aquisição (e.g., ao redor de 10 segundos) e aquisição simultânea de 

imagens com alta resolução das artérias e do parênquima pulmonar. Com 

efeito, tais informações estão disponíveis a partir exames clínicos de 

angiotomografia computadorizada pulmonar, e não requerem reinjeção de 

meio de contraste, tampouco exposição adicional à radiação ionizante.  

Fuld et al. (27) utilizaram um modelo suíno para avaliar aos valores 

semiquantitativos obtidos pela TCDE contra valores quantitativos obtidos 

pela perfusão de primeira passagem com TCD de primeira passagem 

utilizando dois modelos, um incluindo a oclusão da circulação pulmonar e 

outro avaliando o efeito de diferentes estados de expansão pulmonar sobre 

a heterogeneidade perfusional. Os resultados de nosso estudo são 

consistentes com estas observações, e confirmam que estimativas 

semiquantitativas da perfusão pulmonar avaliadas pela TCDE (i.e. 

%VSPTCDE) são não somente correlacionadas com o fluxo sanguíneo 

pulmonar (R = 0,60), como também com o volume sanguíneo pulmonar (R = 

0,66), levando-se em consideração todos os fatores causais de 

heterogeneidade perfusional investigados. Até o limite do nosso 

conhecimento, nosso estudo foi o primeiro a demonstrar a viabilidade da 

TCDE como método puramente quantitativo, capaz de estimar o volume 

sanguíneo pulmonar utilizando uma única aquisição de imagem após a 
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injeção do meio de contraste iodado. Nossos resultados apontam para um 

erro médio da estimativa do volume sanguíneo pulmonar pela TCDE 4,3 

ml/100g maior que a TCD. O amplo intervalo de confiança de 95% 

observado (–16,6 ml/100g e 25,1 ml/100g) representaria uma variação maior 

que 100% do valor de VSPTCD na região dorsal (i.e., aquela com maior de 

VSPTCD), o que limita tanto sua aplicação experimental quanto clínica. 

Portanto, os resultados de nosso estudo reforçam a utilização de métodos 

semiquantitativos da perfusão pulmonar com a TCDE, que apresentam 

simplicidade metodológica enquanto mantêm moderada correlação com a 

perfusão pulmonar auferida pela TCD.  

 

6.2 A TCDE E O MODELO GRAVITACIONAL 

 

 Estudos fisiológicos clássicos já haviam demonstrado que a função 

pulmonar é regionalmente heterogênea e não relacionada à segmentação 

anatômica (3, 98-100). Além disso, muitos destes estudos demonstraram a 

influência da postura e dos efeitos gravitacionais sobre a função pulmonar 

por meio de métodos de imagem, sugerindo que tanto ventilação quanto 

perfusão são preferencialmente direcionados para regiões dependentes dos 

pulmões (4, 100-105). A teoria para este modelo gravitacional postula que a 

perfusão pulmonar depende das interrelações entre a pressão de perfusão 

da artéria pulmonar com as resistências regionais geradas por gradientes 

locais de resistência tecidual (4) e pressão alveolar (106). Este modelo, 

inicialmente descrito por West (107), divide os pulmões em três zonas 
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estratificadas verticalmente e com perfusões progressivamente maiores das 

regiões não dependentes para as dependentes. Na zona 1 (não-

dependente), os valores de pressão alveolar são maiores que os valores de 

pressão arterial, que por sua vez são maiores que os valores de pressão 

venosa; na zona 2 (intermédia), os valores de pressão arterial são maiores 

que os valores de pressão alveolar, que por sua vez são maiores os valores 

de pressão venosa, na zona 3 (dependente), os valores de pressão arterial 

são maiores que os valores de pressão venosa, que por sua vez são 

maiores que os valores de pressão alveolar (108) (Figura 31). Hughes et al. (4) 

investigaram a presença de uma quarta zona na região subpleural 

dependente, que apresenta com comportamento variável de acordo com o 

grau de insuflação pulmonar.  

Em nosso estudo, a TCDE foi capaz de demonstrar o modelo de 

perfusão estratificada de três zonas proposto por West na posição supina. O 

%VSPTCDE na região dorsal em posição supina foi significativamente maior 

que nas regiões média e ventral nas análises univariada e multivariada, fato 

também demonstrado pelo método de referência (TCD) e em concordância 

com resultados prévios de Won et al. (15) e Chon et al. (16) em modelos 

animais. A análise multivariada foi utilizada neste estudo com o intuito de 

tratar potenciais fatores de confusão secundários aos variados 

procedimentos experimentais, incluindo injeções repetidas do meio de 

contraste. Tais achados comprovam a sensibilidade da TCDE para os efeitos 

do modelo gravitacional nos pulmões. 
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Esquema simplificado do modelo de perfusão pulmonar e três zonas. A pressão alveolar é 
responsável pelo aumento progressivo da resistência do capilar pulmonar da região basal 
(zona 3) para a região apical (zona 1). A perfusão pulmonar é menor na região não-
dependente (zona 1), aumentando progressivamente em direção à região gravitacional 
dependente (zona 3). Fonte: Modificado de West (107) 

 

Figura 31 -  Modelo perfusional regional pulmonar 

 

Mais recentemente, estudos em modelos animais e em humanos 

utilizando métodos de imagem com maior resolução espacial sugerem que a 

distribuição vertical da perfusão pulmonar é apenas parcialmente justificada 

por efeitos gravitacionais, e que elementos anatômicos possuem papel 

similarmente importante no modelo da heterogeneidade perfusional 

pulmonar (109-115). Outros estudos demonstram maior homogeneização da 

perfusão pulmonar na região prona (116, 117), e justificam, por exemplo, a 

existência de relação ventilação-perfusão mais favorável em pacientes com 

a SDRA ventilados em posição prona, como discutido posteriormente. 

Nossos resultados obtidos por ambos os métodos (TCDE e TCD) estão em 

total concordância com tais estudos. Diferentemente do esperado para o 
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modelo puramente gravitacional, onde se esperaria a reversão do gradiente 

dorsal-ventral após a mudança de decúbito da posição supina para a prona, 

ambos os métodos revelaram homogeneização da perfusão regional 

pulmonar sem reversão do gradiente. A análise multivariada foi capaz de 

demonstrar peculiaridades no comportamento %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD 

após a mudança de decúbito. Nota-se que a homogeneização do %VSPTCDE 

se deve a aumento dos valores nas regiões média e ventral na região prona, 

a homogeneização do FSPTCD se deve à redução da perfusão da região 

dorsal, enquanto a homogeneização do VSPTCD é resultado da redução dos 

valores dorsais e aumento dos valores ventrais. É plausível que tais 

diferenças possam refletir características distintas dos fenômenos 

fisiológicos mensurados por cada um dos biomarcadores, embora tais 

hipóteses não tenham sido diretamente testadas neste estudo. Com efeito, 

diferenças no volume sanguíneo tecidual são particularmente mais sensíveis 

nos pulmões que em órgão sólidos, fato corroborado pela observação de 

que o volume de sangue corresponde a mais da metade do peso líquido 

pulmonar (118). Tais diferenças na distribuição do volume sanguíneo 

pulmonar podem em parte explicar as diferenças observadas no 

comportamento de %VSPTCDE, FSPTCD e VSPTCD da posição prona para a 

supina através da análise multivariada.  

A avaliação regional da perfusão pulmonar impõe desafios 

metodológicos únicos inerentes à microarquitetura do órgão. Enquanto as 

densidades de órgão sólidos se aproximam de 1 g/cm3 (119), a densidade 

pulmonar média estimada por TC é de aproximadamente 0,26 g/cm3 (120). 
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Assim sendo, medidas de perfusão brutas aferidas em órgão sólidos, como o 

fígado ou cérebro, se aproximam da perfusão corrigida para a densidade 

tecidual, mas diferem sensivelmente da perfusão tecidual nos pulmões. Os 

gradientes perfusionais observados poderiam estar relacionados não às 

diferenças regionais de condutância, mas a diferenças na densidade efetiva 

ou compressibilidade do parênquima pulmonar. Por exemplo, Prisk et al. (121) 

demonstraram diferentes comportamentos da compressibilidade do 

parênquima pulmonar nas regiões ventral e dorsal. A redução da densidade 

na região dorsal foi maior que o aumento da densidade pulmonar na região 

ventral em posição prona. 

Hopkins et al. (10), utilizaram a RM para analisar os efeitos da correção 

das medidas brutas de perfusão pela densidade tecidual utilizando 

respectivamente arterial spin labeling e imagens de densidade de prótons. 

Os autores sugerem que o fenômeno de heterogeneidade perfusional na 

posição supina (zonas de West) pode ser, em parte explicado, pelos efeito 

de deformação gravitacional do parênquima pulmonar (10). Petersson et al. 

(122) chegaram à mesma conclusão utilizando um modelo de perfusão com 

SPECT e macroagregados de albumina marcados com 99m-Tc em 

humanos. Para contabilizar a variável da compressibilidade do parênquima 

pulmonar, utilizamos a densidade pulmonar medida pela TC para ajustar os 

valores quantitativos de FSPTCD, VSPTCD e VSPTCDE. Entretanto, 

diferentemente dos resultados de Hopkins et al. (10), nossos resultados estão 

de acordo com métodos que empregam alta resolução espacial, indicando 



Discussão 80 

  

 

que o efeito gravitacional é menos importante que a condutância intrínseca 

da árvore vascular na determinação do fluxo sanguíneo pulmonar (123-125).  

O principal objetivo terapêutico em pacientes com insuficiência 

respiratória é prover o melhor balanço entre a ventilação e perfusão, de 

modo a otimizar a troca gasosa. Entretanto, uma das complicações da 

ventilação mecânica é uma maior ventilação da região não-dependente (126), 

o que pode levar a desequilíbrios da relação V/Q. O impacto destes achados 

fisiológicos, e mais importante, a possibilidade de analisá-los por meio de 

biomarcadores clínicos não invasivos permitiria a personalização de 

estratégias de ventilação mais adequadas para cada indivíduo de acordo 

com suas necessidades, aproximando tal prática da proposta medicina de 

precisão (127). 

Embora o modelo suíno tenha sido escolhido em virtude de sua 

similaridade anatômica e fisiológica com humanos (128), nosso estudo pode 

somente inferir que a relativa independência dos efeitos gravitacionais sobre 

a perfusão regional pulmonar ocorram de maneira similar entre suínos e 

humanos. Eventuais diferenças estruturais relacionadas às posturas mais 

comuns de cada espécie (i.e., prona e ereta, respectivamente), poderiam 

levar a diferentes resultados caso nosso protocolo fosse aplicado em 

humanos. Entretanto, múltiplos estudos mostram concordância dos achados 

de perfusão regional pulmonar em suínos e humanos (10, 115, 122), sugerindo 

que tais diferenças, caso existentes, são mínimas e provavelmente 

irrelevantes para nossas conclusões.  
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6.3 A TCDE E O MODELO DE LESÃO ALVEOLAR AGUDA 

 

Dentro do amplo espectro de doenças parenquimatosas pulmonares, 

a SDRA se destaca como uma condição frequente e com alta mortalidade 

em pacientes críticos (129, 130). Ela é caracterizada por uma resposta 

estereotipada a diferentes fatores, culminando em lesão aguda alveolar, 

perda da complacência pulmonar e hipoxemia (131, 132). Em nosso modelo, a 

lavagem broncoalveolar com salina causa depleção do surfactante e 

redução complacência alveolar (133), enquanto a subsequente ventilação com 

alta variação pressórica é responsável por gerar a reação inflamatória e o 

dano alveolar (134, 135). A TCDE foi capaz de demonstrar de forma quantitativa 

o efeito prático deste protocolo, ou seja, a redução global de 

aproximadamente 14% da %FAr no parênquima pulmonar entre animais do 

grupo A e B. Tal redução se aproxima ao valor de 19% de redução do 

volume de ar observado Fernandez-Bustamente et al. (136) em um modelo de 

lesão alveolar causada por endotoxina em ovinos. Com efeito, a lesão 

alveolar causada pela ventilação mecânica em modelos animais não difere 

do dano alveolar difuso observado na SDRA (137-139). Estudos 

histopatológicos em suínos demonstraram a semelhança entre a lesão 

observada após ventilação com altas pressões inspiratórias (40 cm H2O) e a 

SDRA (140). 

Nossos resultados demonstraram que a lesão alveolar não altera a 

concordância entre as medidas perfusionais da TCDE e TCD. Como vimos, 

os gradientes dorso-ventral foram estatisticamente significativos não só na 
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posição supina, como também na prona em animais do grupo B. Em 

contraste, a aeração pulmonar demonstra um gradiente reverso à perfusão 

pulmonar dorso-ventral tanto em animais do grupo A quanto em animais do 

grupo B, de acordo com o observado previamente em humanos com SDRA 

(141), ambas se tornando mais homogêneas na posição prona. Tal 

observação está de acordo com o fenômeno de melhoria da oxigenação que 

ocorre em cerca de 70% dos pacientes com SDRA ventilados em posição 

prona (142-144), resultante da melhor perfusão de regiões mais bem ventiladas 

do parênquima pulmonar (i.e. otimização da relação V/Q) (115, 145, 146). 

A heterogeneidade perfusional observada em animais do Grupo B 

podem ser explicadas pelo fenômeno de vasoconstricção hipóxica, que é 

fundamental para a manutenção da relação V/Q pela distribuição da 

perfusão para regiões mais perfundidas (147). Alguns estudos demonstraram 

que a vasoconstrição hipóxica não é um fenômeno uniforme (148, 149), e que 

modelos suínos são particularmente susceptíveis aos efeitos da 

vasoconstricção hipóxica em relação a outros modelos animais (150). Easley 

et al. (151) demonstraram que a TCD é capaz de avaliar as redistribuicões da 

perfusão pulmonar decorrentes da lesão alveolar. A lesão por múltiplas 

lavagens mantém preservado este reflexo, com redistribuição das regiões 

aereadas para não aeradas (151). Utilizar a TCDE para avaliar ajustes da 

perfusão tecidual decorrentes da vasoconstricção hipóxica já foram 

demonstrados como potencial biomarcador de susceptibilidade para o 

desenvolvimento do enfisema centrolobular em fumantes (73). 
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A TC convencional já vem sido utilizada rotineiramente para a 

adequação de estratégias de ventilação, como o monitoramento do 

recrutamento alveolar em pacientes com SDRA (152). Nossos resultados 

ampliam a perspectiva da utilização clínica da TCDE como ferramenta para 

avaliação não só dos efeitos do recrutamento, como também da adequação 

da relação V/Q através da análise concomitante da perfusão pulmonar.  

 

6.4 A TCDE E O MODELO DE EMBOLIA PULMONAR 

 

 Por fim, nosso modelo também confirmou a capacidade do %VSPTCDE 

em detectar reduções da perfusão pulmonar causadas por obstrução ao 

fluxo em ramos da artéria pulmonar, assemelhando-se ao fenômeno 

observado no TEP. Um grande número de estudos clínicos e experimentais 

demonstram que parâmetros semiquantitativos/quantitativos obtidos por 

TCDE fornecem informações sobre a perfusão pulmonar no cenário de 

investigação do TEP. Por exemplo, a quantificação do volume sanguíneo 

perfundido utilizando a TCDE provou valor adicional na estratificação do 

risco clínico em pacientes com tromboembolismo pulmonar, sendo 

inversamente correlacionado à carga de trombos, parâmetros laboratoriais 

de gravidade e necessidade de internação em unidades de terapia intensiva 

(87). Outros estudos clínicos também identificaram a utilidade de estimativas 

da perfusão pulmonar por TCDE na estratificação de risco em pacientes com 

tromboembolismo pulmonar (59, 153-155). Fuld et al. (27), utilizando um modelo 

suíno correlato de oclusão com balão da artéria pulmonar reportaram forte 
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correlação entre medidas da perfusão pulmonar por TCD e TCDE, embora 

nossos resultados tenham demonstrado que reduções do %VSPTCDE tenham 

sido menores que aquelas detectadas por FSPTCD durante a oclusão com o 

balão de Swan-Ganz.  

 

6.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

Algumas limitações metodológicas devem ser reconhecidas em nosso 

estudo. A primeira delas se relaciona à opção pela perfusão de primeira 

passagem como padrão de referência na avaliação da perfusão pulmonar. 

Embora conte com as vantagens metodológicas já discutidas, a perfusão de 

primeira passagem e a TCDE podem ter sido influenciadas pelo protocolo de 

múltiplas injeções do meio de contraste (Figura 23). Nós contabilizamos os 

efeitos das múltiplas injeções nos modelos multivariados, não havendo 

discordância significativa em relação aos resultados observados na análise 

univariada. Além disso, se tanto, os efeitos de múltiplas injeções só viriam a 

subestimar a acurácia da TCDE, tendo em vista que apenas uma injeção de 

meio de contraste é necessária em estudos clínicos.  

Embora nosso modelo de lesão alveolar tenha se comportado 

similarmente às observações da literatura, cabe ressaltar que não se obteve 

confirmação histopatológica dos efeitos de lesão alveolar. Além disso, é 

importante notar que a heterogeneidade perfusional gerada em nosso 

modelo animal pode diferir daquela observada em humanos com SDRA (156).  
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Todas as nossas comparações entre TCDE e TCD se limitaram a 

uma secção de 5 mm de espessura através das bases pulmonares, acima 

do diafragma. Tal limitação se deve principalmente à inerente reduzida 

extensão de varredura da TCD no eixo longitudinal (extensão máxima de 8 

cm no respectivo tomógrafo). É importante notar que a varredura da TCDE 

cobre a extensão do tórax, sendo naturalmente favorável à avaliação da 

perfusão global pulmonar.  

Por fim, ao menos três fatores podem ter contribuído para as 

diferenças de sensibilidade para alterações da perfusão pulmonar 

observadas entre a TCDE e a TCD. O protocolo de injeção de contraste foi 

diferente entre os dois tipos de aquisição, com taxas maiores de 

administração no protocolo TCD. Além disso, estimativas da perfusão 

pulmonar por TCDE podem ter sido influenciados por efeitos da circulação 

das artérias brônquicas. Estes fatores podem ter influenciado, em parte, as 

diferenças entre o %VSPTCDE e o FSPTCD. Além disso, é possível que apesar 

de correlatos, os fenômenos representados por %VSPTCDE e FSPTCD reflitam 

diferentes parâmetros fisiológicos. Enquanto a perfusão de primeira 

passagem, i.e., FSPTCD é função do aporte de sangue, e consequentemente 

do meio de contraste, %VSPTCDE reflete a quantidade de meio de contraste 

distribuída na circulação pulmonar em um dado momento. Apesar de as 

imagens terem sido propositalmente adquiridas após um delay fixo, variáveis 

diversas, tais como volemia e parâmetros hemodinâmicos do animal podem 

ter influenciado os resultados.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. Existe moderada correlação entre os valores de perfusão pulmonar 

semiquantitativos estimados pela TCDE em comparação com os 

parâmetros quantitativos de fluxo (R = 0,60) e volume sanguíneo (R = 

0,66) obtidos pela TCD sob diferentes condições experimentais.  

2. Os parâmetros perfusionais obtidos pela TCDE e pela TCD são 

concordantes, demonstrando gradientes perfusionais dorso-ventral na 

posição supina, apenas parcialmente explicados pelo modelo 

gravitacional de West dada a homogeneização da perfusão regional 

em posição prona. 

3. A heterogeneidade perfusional nos animais com lesão alveolar foi 

similarmente demonstrada pela TCDE e pela TCD nas posições 

supina e prona. A distribuição perfusional preferencial para a região 

não-dependente em posição prona é consistente com o fenômeno de 

melhoria da relação V/Q e consequente oxigenação observada em 

estudos clínicos.  

4. A TCDE é capaz de detectar reduções perfusionais causadas pela 

oclusão da circulação pulmonar, embora a sensibilidade do método 

seja menor que a da perfusão de primeira passagem avaliada pela 

TCD. 
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5. Estimativas quantitativas do volume sanguíneo pulmonar obtidas pela 

TCDE na presente implementação apresentam pequeno erro médio, 

mas grande variância em relação aos valores referenciais obtidos 

pela TCD, limitando sua aplicabilidade experimental ou clínica. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 - Carta de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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