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RESUMO 

 

Wada, D. T. Análise quantitativa por tomografia computadorizada da vasculatura 

pulmonar em pacientes com hipertensão pulmonar utilizando programa automático. 

2016. 43f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Objetivamos neste estudo avaliar de maneira quantitativa as alterações do parênquima e da 

vasculatura pulmonar em exames de angiotomografia computadorizada (angioTC) de 

pacientes com hipertensão pulmonar (HP), utilizando programa de análise totalmente 

automática. Foram analisados retrospectivamente os prontuários físicos e eletrônicos e os 

exames de angioTC de 45 pacientes com HP, em comparação com um grupo controle. Os 

pacientes com HP também foram divididos de acordo com a classificação de Nice, sendo 

representados principalmente pelos grupos 1 (hipertensão arterial pulmonar, incluindo a 

idiopática) e grupo 4 (hipertensão pulmonar secundária ao tromboembolismo crônico). A 

análise automática mostrou que os pacientes com HP apresentaram valores menores do 

percentil 10 (p10) da densidade dos pulmões e valores maiores de volume vascular do lobo 

superior direito (LSD) e de volume vascular relativo entre lobos superiores e inferiores. Neste 

estudo não encontramos diferenças da análise quantitativa por TC entre os grupos de 

pacientes com HP. Inferimos que a diferença nos valores de p10 indique a presença das áreas 

hipoatenuantes de oligoemia nos pacientes com HP, enquanto as diferenças nos volumes 

vasculares indiquem a redistribuição da trama vascular pulmonar. A análise quantitativa da 

vasculatura pulmonar em imagens de angioTC pode representar uma ferramenta diagnóstica 

objetiva na avaliação da HP. 



 

Palavras-chave: Hipertensão pulmonar, tomografia computadorizada de tórax, análise 

quantitativa. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Wada, D. T. Quantitative computed tomography vascular analysis in patients with 

pulmonary hypertension using automated software. 2016. 43p. Dissertation (Professional 

Masters) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2016. 

 

In this study, we aimed to quantitatively analyze the lung parenchyma and pulmonary 

vasculature in computadorized tomography angiography (angioCT) from patients with 

pulmonary hypertension (PH), using a complete automated software. We retrospectively 

analyzed 45 patients's exams and clinical records, comparing with a control group. Patients 

were also divided in groups, according to Nice classification, represented mainly by group 1 

(pulmonary arterial hypertension, including idiopathic) and 4 (chronic thromboembolic 

pulmonary hypertension). In patients with PH, the automated analysis found lower values of 

the 10
th

 percentile (p10) of pulmonary density and higher values of vessel volumes in the 

upper right lobe (RUL) and higher relative vessel volumes between the uppers and lowers 

lobes. In this study, we didn’t find any difference between the groups of patients with PH in 

the quantitative analysis of angioCT. We infer that the p10 differences indicate presence of 

hypoattenuating areas of olygoemia in patients with PH and that the difference in pulmonary 

vessel volumes indicates pulmonary vasculature redistribution. The analysis of pulmonary 

vessels in angioCT images can represent an objective diagnostic tool in PH evaluation. 

 

Key words: Pulmonary hypertension, chest computed tomography, quantitative analysis. 
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A hipertensão pulmonar (HP) é uma doença de curso clínico crônico, caracterizada 

pela elevação na pressão e resistência vascular pulmonar associada a extensa proliferação e 

remodelamento dos vasos. Sem o adequado tratamento, a HP pode evoluir para insuficiência 

ventricular direita e morte. A HP é definida como uma pressão média da artéria pulmonar 

(PMAP) maior ou igual 25 mmHg no repouso, ou maior que 30 mmHg ao exercício 
(1)

, obtida 

através do cateterismo de câmaras cardíacas direitas (CATE-D). A classificação mais 

empregada na prática clínica é a de Nice (2013): hipertensão arterial pulmonar, incluindo a 

doença idiopática - Grupo 1; hipertensão pulmonar secundária a doença das câmaras 

cardíacas esquerdas - Grupo 2; hipertensão pulmonar secundária a doença crônica do 

parênquima pulmonar e/ou hipóxia crônica - Grupo 3; hipertensão pulmonar secundária a 

tromboembolismo crônico - Grupo 4; e hipertensão pulmonar secundária a mecanismos 

multifatoriais não bem esclarecidos - Grupo 5 
(1-3)

. 

A HP pode inicialmente ser sugerida por dados obtidos na história clínica, exame 

físico e eletrocardiograma, porém os exames de imagem têm um papel central para sugerir ou 

confirmar o diagnóstico e estabelecer uma causa, guiando a terapêutica. A despeito de todo o 

avanço nos métodos de imagem não invasivos, o CATE-D com mensuração da PMAP se 

mantém como padrão ouro para o diagnóstico da doença. Apesar do baixo risco de eventos 

adversos, o cateterismo é um método invasivo de diagnóstico e requer indicação adequada 

para sua realização
(4)

. Diferentes métodos e ferramentas têm sido utilizados na tentativa de 

substituir o cateterismo no diagnóstico da HP, ou para diminuir a indicação do procedimento 

invasivo em pacientes de menor risco para desenvolver doença vascular pulmonar, como por 

exemplo a ressonância magnética (RM) com sequências de contraste de fase, estudos 

dinâmicos de perfusão pós contraste por tomografia computadorizada (TC) ou utilizando 

aparelhos "dual source" 
(5-8)

. Porém, estes métodos ainda não fazem parte da rotina clínica na 

avaliação dos pacientes com HP, diferentemente da TC de tórax pós contraste, especialmente 
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com técnica de angiografia por tomografia computadorizada (angioTC) das artérias 

pulmonares. Na angioTC, a dilatação do tronco da artéria pulmonar (TP) ≥ 29 mm têm 

tradicionalmente sido utilizada para sugerir o diagnóstico de HP, com estudos mostrando 

valor preditivo positivo (VPP) de 97%, especificidade de 89% e sensibilidade de 87% 
(9-11)

.  

Novas ferramentas de avaliação quantitativa e funcional têm sido empregadas aos 

estudos de imagem para incrementar a capacidade diagnóstica dos métodos e fornecer 

informações mais objetivas e de valor prognóstico. A análise quantitativa computadorizada 

de imagens de TC do tórax tem sido utilizada na avaliação de diferentes doenças pulmonares, 

principalmente enfisema, doenças das vias aéreas como asma e fibrose cística e doenças 

pulmonares intersticiais (DPI). O método tem sido aplicado como biomarcador para 

descrever a evolução natural da doença, avaliar gravidade, estratificar risco prognóstico e no 

monitoramento do tratamento, apresentando boa correlação com os achados patológicos e as 

provas funcionais 
(12-14)

. Na avaliação de HP, a análise quantitativa de volumes e densidades 

pulmonares na TC já demonstrou que, em pacientes com DPI, o menor volume remanescente 

de pulmão normal sem fibrose correlacionou com a presença de hipertensão pulmonar 

diagnosticada por CATE-D 
(15)

. No diagnóstico tomográfico de TEP, ferramentas 

quantitativas automáticas também têm sido investigadas para auxiliar na avaliação, 

principalmente dos êmbolos subsegmentares periféricos 
(16)

. 

Desta maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar de maneira quantitativa o 

parênquima e a vasculatura pulmonar em exames de angioTC, utilizando um programa de 

computador com capacidade de análise totalmente automática, em uma população de 

pacientes com diagnóstico firmado de HP por CATE-D, em seguimento clínico no nosso 

hospital. 

  



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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 Os objetivos deste estudo são: 

 Avaliar de maneira quantitativa as alterações do parênquima e vasculatura 

pulmonar em exames de angioTC, utilizando um programa de computador 

com capacidade de análise totalmente automática, em uma população de 

pacientes com hipertensão pulmonar em seguimento clínico no nosso 

hospital. 

 Correlacionar as medidas quantitativas com a avaliação laboratorial, 

especialmente a pressão média da artéria pulmonar obtida por cateterismo 

cardíaco direito. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Pacientes 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Por tratar-se de 

estudo retrospectivo baseado em exames já realizados pelos pacientes, com indicação clínica 

no seguimento / avaliação da HP, foi concedida a dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 Avaliamos retrospectivamente os prontuários físicos, eletrônicos e os exames de 

angioTC de pacientes adultos, portadores de HP e em seguimento clínico em nosso hospital 

de referência. Os exames de CATE-D e TC foram solicitados como parte da avaliação clínica 

de rotina destes pacientes, não havendo descrição de investigação de infecção ou suspeita de 

outra complicação aguda. Foram incluídos pacientes em seguimento no ambulatório de HP da 

divisão de Pneumologia e pacientes com diagnóstico confirmado em investigação realizada 

pela equipe de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Foram incluídos pacientes com 

exames de angioTC realizados em nosso serviço nos mesmos aparelhos e com confirmação 

por CATE-D e aferição da PMAP. Foram excluídos os pacientes com sinais de doença aguda 

em exame de angioTC e exames de qualidade técnica ruim, considerados inadequados para 

diagnóstico e análise quantitativa.  

 O grupo controle foi elaborado com 20 exames de pacientes jovens submetidos a 

angioTC para investigação de tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo, com resultado 

negativo e sem outros sinais clínicos ou laboratoriais de TEP ou outra doença vascular 

pulmonar. Neste grupo, foram excluídos indivíduos com sinais radiológicos ou clínicos de 

doença pulmonar difusa, lesões focais maiores que 3,0 cm, doença cardíaca ou outras 

alterações significativas detectáveis ao método. 
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3.2 Tomografia computadorizada de tórax 

 

Os exames de TC foram realizados em aparelhos de multidetectores com imagens 

volumétricas obtidas após a administração endovenosa de meio de contraste iodado, 

utilizando injeção única em bolus rápido seguida da injeção de "flush" de solução salina. As 

aquisições são feitas em inspiração. Outros parâmetros típicos da aquisição são: espessura de 

corte ≤ 2 mm, intervalo de reconstrução ≤ 1 mm, kVp de 120, mAs referencia de 150-200, 

rotação do gantry de 0,3 a 0,7 s. As aquisições volumétricas são reconstruídas com filtro mole 

e duro, com janelas para mediastino e pulmão. As imagens são transferidas para um servidor 

de armazenamento e distribuição de imagens e analisadas em estação de trabalho dedicada. 

 

3.3 Análise qualitativa por TC 

 

Os exames foram avaliados de maneira qualitativa em estações de trabalho utilizando 

o visualizador de imagens livre Horos para computadores Macintosh, sendo obtidos os 

calibres do (TP), da aorta ascendente (Ao) e sua relação (TP/Ao), presença ou ausência de 

dilatação de artérias segmentares relativamente aos brônquios, de dilatação e/ou hipertrofia 

do ventrículo direito (VD), de refluxo de solução de contraste para as veias hepáticas, 

avaliação da atenuação do parênquima pulmonar (classificada em homogênea, mosaico ou 

nódulos centrolobulares em vidro fosco difusos) e presença de opacidades pulmonares de 

infarto (bandas e traves, consolidações, outras ou ausência delas).  

 

3.4 Análise quantitativa por TC 
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A análise quantitativa das vias aéreas nas imagens de TC foi realizada pelo programa 

Yacta versão 2.6 
(17)

 instalado em um computador no laboratório de processamento de 

imagens, ligado à rede de servidores do hospital. Este programa foi desenvolvido por um 

grupo de pesquisadores ligado a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e é utilizado no 

HCFMRP-USP graças a uma parceria de pesquisa entre as instituições. 

O programa Yacta funciona de maneira completamente automática, não necessitando 

da intervenção de um usuário em nenhuma etapa do processo (Figura 1). A análise das 

imagens leva de 4 a 9 minutos, após envio para processamento. Inicialmente o Yacta 

segmenta (separa anatomicamente) as vias aéreas, os vasos sanguíneos, o pulmão direito e 

esquerdo e seus lobos; em seguida fornece os volumes e as densidades pulmonares, 

juntamente com o volume dos vasos sanguíneos em cada lobo pulmonar. O programa utiliza 

como limiar padrão o coeficiente de atenuação de -500 UH para a detecção dos vasos e 

posteriormente os segmenta de acordo com a divisão lobar já realizada para as vias aéreas. 

Em pulmões com coeficiente de atenuação aumentados, o programa calcula um novo limiar 

através do histograma do coeficiente de atenuação. Os voxels intrapulmonares com 

coeficiente acima do limiar calculado são então marcados como vasos e são computados os 

vasos com comunicação tridimensional maiores que 100 mm
3
. Voxels menores são rejeitados 

na quantificação. O valor obtido é então multiplicado por um fator de correção relacionado ao 

tamanho corporal do indivíduo. Além dos volumes e das densidades médias dos pulmões, o 

programa fornece os valores relativos de densidade do parênquima pulmonar, incluindo os 

percentis.  
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Figura 1. Reconstruções ilustrativas da segmentação pulmonar automatizada realizada pelo 

software YACTA. A última ilustração demonstra uma reconstrução tridimensional dos vasos 

pulmonares.  

 

3.5 Análise estatística 

 

Todos os dados foram organizados e analisados em computador pessoal, utilizando 

programa de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel 2011) e de análise estatística (Medcalc v. 

9.4). O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade da 

distribuição das variáveis. Foi utilizado o teste t não pareado para comparação entre os 

pacientes com HP e o grupo controle e entre os grupos 1 e 4 de pacientes com HP, com nível 

de significância de 95% (p < 0,05). Para as variáveis mais significativas, também realizamos 

a avaliação de curva ROC para o teste diagnóstico de HP e o índice de correlação de Pearson 

para a correlação com os valores de PMAP. 
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4 RESULTADOS 



 23 

Foram avaliados 45 pacientes com HP em comparação com o grupo controle (Tabela 

1). Os pacientes com HP também foram divididos segundo a classificação de Nice: grupo 1 

(n = 24), grupo 2 (n = 2), grupo 3 (n = 2), grupo 4 (n = 17). No grupo 1 foram 20 pacientes do 

sexo feminino e 4 masculinos, com idade média de 44 ± 16 anos; enquanto no grupo 4 foram 

11 femininos e 6 masculinos, de idade média de 54 ± 10 anos. Os pacientes do grupo 4 

tiverem idade significativamente maior quando comparado ao grupo 1 (p = 0,025).  

 

Tabela 1. Dados demográficos dos grupos estudados. 

 
Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

Média de 

Idade 

Desvio 

Padrão 

Controle 7 13 35 9,6 

HP 17 28 53 14,7 

 

O programa Yacta foi capaz de segmentar e analisar os exames de todos os 65 

indivíduos incluídos no estudo, obtendo as medidas de volume e densidade pulmonar e 

volume vascular pulmonar, para os pulmões e lobos separadamente.   

Não encontramos diferenças significativas dos volumes e densidades médias 

pulmonares entre os pacientes com HP e o controle.  Entretanto, a análise quantitativa por TC 

do parênquima pulmonar mostrou diferença significativa no valor do p10 da densidade 

pulmonar, com valores menores nos pacientes com HP (Tabela 2, Figura 2). 

 

 

Tabela 2. Resultado da análise quantitativa dos volumes, densidades e volumes vasculares 

pulmonares.  

 Volume 

pulmonar 

(cm
3
) 

Densidade 

média 

pulmonar 

(UH) 

P10 da 

densidade 

pulmonar 

(UH) 

Volume dos 

vasos 

pulmonares 

(cm
3
) 

Densidade 

vascular 

Controle 2987 ± 741 -652 ± 78 -799 ± 59 86 ± 21 0,02972 ± 



 24 

0,0064 

HP 3067 ± 1142 -668 ± 71 -829 ± 54* 90 ± 31 0,02991 ± 

0,0069 

Grupo 1 3042 ± 1382 -667 ± 85 -824 ± 64 85 ± 35 0,02929 ± 

0,0080 

Grupo 4 3232 ± 723 -680 ± 39 -840 ± 32 95 ± 15 0,02877 ± 

0,0037 

p10 = percentil 10; Densidade vascular = volume vascular / volume pulmonar 

* estatisticamente diferente do grupo controle (p < 0,05) 

 

 

 

Figura 2. Imagens axiais de TC demonstrando a diferença na atenuação pulmonar de 

paciente com HP e paciente do grupo controle. Em nosso estudo, inferimos que o p10 da 

densidade pulmonar pode representar uma medida indireta das áreas de menor densidade do 

parênquima. Na figura à esquerda, podemos evidenciar áreas hipoatenuantes de oligoemia no 

parênquima pulmonar de paciente com HP (p10: -873 UH). A figura à direita mostra uma 

atenuação homogênea do parênquima pulmonar de paciente do grupo controle (p10: -760 

UH). 
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Na análise do volume vascular absoluto, não houve diferença significativa quando 

considerado o volume vascular total dos pulmões, mas, nos pacientes com HP, o volume 

vascular do lobo superior direito (LSD) foi maior quando comparado ao volume vascular 

deste lobo no grupo controle. Esta diferença não foi significativa para o lobo superior 

esquerdo (LSE) ou lobos inferiores direito e esquerdo (LID e LIE). Na análise dos valores 

relativos de volume vascular, considerando a relação entre lobos superiores e inferiores 

(LSs/LIs), encontramos valores superiores no grupo HP, comparativamente ao grupo 

controle, para a soma dos lobos (LSs/LIs) com o valor mais significativo de p = 0,0006, 

assim como na análise do pulmão direito (LSD/LID) e do pulmão esquerdo (LSE/LIE) 

(Tabela 3, Figura 3). Nos pacientes com HP, o volume vascular nos lobos superiores foi em 

média 17% maior em relação aos lobos inferiores (valor relativo de 1,17), enquanto nos 

pacientes controles, o volume vascular nos lobos superiores é em média 54% do volume dos 

lobos inferiores (valor relativo de 0,54). 

 

Tabela 3.  Resultado da análise quantitativa dos volumes vasculares pulmonares. A 

distribuição lobar dos vasos pulmonares foi diferente entre o grupo HP e o controle.  

 Vasos LSD 

(cm
3
) 

Vasos LSE 

(cm
3
) 

Vasos 

LSD/LID 

Vasos 

LSE/LIE 

Vasos 

LSs/LIs 

Controle 13,3 ± 58 13,5 ± 5,1 0,5471 ± 

0,1889 

0,5712 ± 

0,2412 

0,5436 ± 

0,1529 

HP 18,5 ± 9,3 16,5 ± 8,3 1,0825 ± 

1,0992 

2,2274 ± 

5,1819 

1,1731 ± 

1,0915 

 

No nosso estudo, não encontramos nenhuma diferença significativa da análise 

quantitativa por TC quando comparados os dois maiores subgrupos dos pacientes HP 

divididos pela classificação de Nice (grupo 1 vs. grupo 4).  
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Figura 3.  Reconstrução tridimensional da trama vascular pulmonar pelo programa 

automático YACTA. A imagem à esquerda mostra o aumento relativo da trama vascular 

pulmonar nos lobos superiores em um paciente com HP (volume LSs/Lis = 1,692), 

comparativamente ao exame de paciente do grupo controle representado à direita (volume 

LSs/Lis = 0,6486). 

 

Para a variável com diferença mais significativa entre os pacientes com HP e o grupo 

controle, o volume vascular relativo LSs/LIs, também realizamos a análise da curva ROC. 

Esta análise mostrou uma área sob a curva de 0,753, com o limiar de corte de maior acurácia 

da relação LSs/LIs de 0,64 (64%), com sensibilidade de 67,4% e especificidade de 84,1% 

(figura 4). Utilizando o índice de correlação de Pearson, não encontramos valores 

significativos de correlação das variáveis quantitativas por TC com a PMAP (r < 0,3), mesmo 

para as medidas que apresentaram diferença mais significativa com o grupo controle. 
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Figura 4. Curva ROC para a medida quantitativa por TC do volume vascular relativo 

entre os lobos superiores e inferiores (LSs / LIs). 

 

Os dados obtidos na análise qualitativa do grupo HP foram condizentes com dados 

encontrados na literatura. A dilatação do TP com dilatação simultânea das artérias 

segmentares e do VD foi encontrado em 95% dos pacientes, seguida do refluxo de meio de 

contraste para as veias hepáticas, vista em 70%, pela hipertrofia do VD em 60% e pela 

atenuação em mosaico do parênquima pulmonar em 45%. Nódulos centrolobulares em vidro 

fosco foram vistos em 13% dos casos (n = 6), um deles em paciente do grupo 4. 

Isoladamente, encontramos um caso de dilatação do TP em paciente do grupo controle. 
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Neste trabalho estudamos 45 pacientes com diagnóstico de HP que possuíam exames 

de angioTC e CATE-D realizados durante a investigação clínica da doença. Utilizamos um 

programa de análise quantitativa totalmente automático para a mensuração dos volumes e 

densidades pulmonares e volume vascular pulmonar nas imagens de TC. Nos pacientes com 

HP, a medida de volume dos vasos no LSD e a medida relativa de volume vascular nos lobos 

superiores em relação aos inferiores foi maior quando comparado ao grupo controle. 

Inferimos que este achado provavelmente representa a redistribuição da trama vascular 

pulmonar, que patologicamente indica aumento da resistência vascular pulmonar. Nos 

pacientes com HP também encontramos valor menor do percentil 10 da densidade média do 

parênquima pulmonar. Este achado deve representar a presença das áreas hipoatenuantes, 

indicando a oligoemia relacionada à doença vascular pulmonar. Estas medidas quantitativas, 

obtidas em exames de angioTC utilizados na rotina clínica de avaliação dos pacientes com 

HP, tem potencial como ferramenta objetiva e reprodutível de avaliação diagnóstica, 

prognóstica e no seguimento da doença vascular pulmonar. 

Apesar de todo o avanço nas ferramentas de imagem, ainda, no dia a dia, a medida 

mais utilizada na suspeição do diagnóstico de HP em exames de angioTC é o calibre do TP e 

a sua relação com a aorta ascendente, conforme validado por trabalhos prévios como o de 

Kuriyama 
(22)

 e de Ng 
(23)

, respectivamente. No entanto, alguns estudos como os de 

Mahammedi 
(25)

 e de Corson 
(26)

 têm questionado quanto a especificidade do valor limite de 

calibre mais comumente proposto de 29 mm, sugerindo que valores acima de 31 mm teriam 

melhor especificidade 
(8-14)

. No contexto das DPIs, Ng 
(23)

 e Zisman 
(27)

 não encontraram 

diferenças significativas comparando grupos com e sem HP confirmadas por CATE-D, 

sugerindo assim que a fibrose exerce uma força de tração sobre as estruturas vasculares do 

mediastino que leva a uma dilatação da artéria pulmonar independente da PMAP. No entanto, 

outros estudos como o de Alhamad 
(28)

 mostraram resultados discordantes, com diferenças 
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significativas do diâmetro do TP em grupos com e sem DPI. Tais achados mostram que ainda 

há controvérsia quanto ao assunto e mais estudos são necessários para a consolidação do 

conhecimento. Há de se ressaltar que valores normais do diâmetro do TP são frequentemente 

encontrados em casos de HP leve, portanto um valor normal não descarta o diagnóstico. O 

calibre da artéria pulmonar relativo ao calibre da aorta ascendente no mesmo nível também 

foi sugerido como uma medida mais específica em casos moderados e graves de HP, 

conforme descrito por Ng 
(23)

. Dilatação e tortuosidade de artérias pulmonares segmentares 

(>1,25 do calibre do brônquio adjacente) em pelo menos 3 lobos na ausência de doença 

parenquimatosa pulmonar significante, associada a dilatação do tronco da artéria pulmonar 

foi ainda descrito por Tan 
(11)

 como um achado com especificidade próxima a 100% para a 

presença de HP. Muitos outros parâmetros da TC tem sido estudados, sendo encontrados 

variados valores de especificidade e sensibilidade para o diagnóstico da doença, porém com 

acurácia diagnóstica sempre inferior quando comparado à avaliação pelo cateterismo 

cardíaco, principalmente nos casos de doença leve, conforme citado numa revisão realizada 

por Lewis 
(31)

. 

A evolução tecnológica dos aparelhos de TC, com o desenvolvimento da técnica de 

multidetectores, tornou possível a aquisição volumétrica e de alta resolução de imagens de 

todo o tórax em uma única apnéia. A qualidade da imagem atualmente obtida permite uma 

avaliação detalhada da morfologia do parênquima pulmonar, das vias aéreas, dos vasos 

pulmonares e do coração. Na avaliação de diferentes doenças broncopulmonares, muitos 

estudos têm demonstrado que a análise quantitativa por TC dos volumes e densidades 

pulmonares, das alterações dos brônquios e dos padrões de opacidades intersticiais, apresenta 

boa correlação com os achados patológicos, com a avaliação clínica, com as provas 

funcionais, e é ainda capaz fornecer informações de gradação das doenças e de implicação 

prognóstica. Entretanto, a análise quantitativa da vasculatura pulmonar por TC é um tema 



 31 

menos estudado. Algumas publicações como a de Ando 
(18)

 já demonstraram seu potencial 

para avaliar efeitos de tratamentos como vasodilatadores em casos de HP em pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Neste estudo, o parâmetro quantitativo obtido nas imagens de angioTC com maior 

significado estatístico foi o volume vascular relativo dos lobos superiores em relação aos 

inferiores, com valores aumentados nos pacientes com HP. Inferimos que este achado pode 

representar a redistribuição da trama vascular pulmonar nos pacientes com HP, achado 

tradicionalmente descrito como sinal radiográfico da doença. Conforme citado em publicação 

de Ravin 
(19)

, o leito vascular pulmonar é um sistema de baixa resistência e baixa pressão que 

recebe todo o débito cardíaco (cerca de 5 litros por minuto no repouso, podendo chegar a 

valores de até 40 litros em casos de exercício físico extremo). Quando na posição ereta, há 

um gradiente marcado na perfusão pulmonar aumentando progressivamente do ápice à base. 

Vasos suprindo os lobos superiores são menores e em menor quantidade, comparativamente à 

base. Na posição supina essa diferença tende a desaparecer. Dessa forma, observamos que na 

posição ereta, há uma reserva vascular pulmonar nas regiões pulmonares superiores que pode 

ser recrutada para lidar com aumentos de volume no leito vascular pulmonar e, portanto, o 

reconhecimento de alterações na distribuição da vasculatura pulmonar, particularmente nos 

campos pulmonares superiores, pode dar pistas fisiopatológicas em casos de anormalidades 

do sistema cardiopulmonar.  

Outro achado interessante deste estudo foi a diferença no valor do p10 de densidade 

média pulmonar entre os pacientes com HP e o grupo controle. O p10 é uma medida relativa 

que está relacionada a heterogeneidade do parênquima pulmonar e a presença de áreas de 

baixa atenuação. Uma medida semelhante é a do p15 das densidades pulmonares, sugerida, 

por exemplo, para caracterização do enfisema pulmonar, como alternativa ao limiar mais 

utilizado de - 950 UH 
(21)

 conforme estudos como o de Heussel 
(20)

 e o de Wielpütz 
(24)

. Na 
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avaliação de exames do dia a dia, muitas vezes nos deparamos com alterações da atenuação 

do parênquima pulmonar com o padrão de atenuação em mosaico. Apesar de ser achado 

isoladamente inespecífico, no contexto de doenças vasculares pulmonares, sabe-se que as 

áreas patológicas são as hipoatenuantes, que representam hipoperfusão focal do parênquima, 

relacionado a oligoemia vascular, conforme demonstrado em estudo de pacientes com HP de 

causas diversas de Sherrick 
(21)

 e em subgrupo de tromboembolismo pulmonar crônico de 

King 
(29)

.Inferimos que a diferença do valor de p10 encontrada neste estudo represente a 

presença destas áreas hipoatenuantes do parênquima pulmonar relacionadas à hipoperfusão / 

oligoemia. Desta maneira, a quantificação destas áreas tem potencial para auxiliar não 

somente no diagnóstico da HP, mas também na avaliação objetiva da resposta a tratamentos e 

na caracterização da progressão da doença subjacente. 

Este estudo tem limitações. Apesar do valor de volume relativo vascular LSs / LIs ter 

diferenciado os pacientes com HP do grupo controle, não encontramos boa correlação desta 

medida com as medidas de PMAP. Uma possível explicação para isto é que, nosso grupo de 

pacientes com HP é heterogêneo, com predomínio de indivíduos dos grupos 1 e 4. Talvez 

estudos individualizados para cada um dos diferentes grupos tragam resultados diferentes, 

visto que o mecanismo fisiopatológico subjacente ao desenvolvimento de HP e o curso 

clínico em cada um deles é diferente. O fato dos exames de angioTC e de CATE-D terem 

sido realizados em datas diferentes também pode ter contribuído para essa limitação. Ainda, 

nem todos os exames de CATE-D foram realizados no mesmo serviço de hemodinâmica com 

os mesmos equipamentos. Apesar do avançado algoritmo aplicado pelo programa automático, 

em aproximadamente um terço dos casos houveram problemas relacionados à segmentação 

automatizada lobar, principalmente relacionados a identificação do lobo médio e língula. 

Nestes casos, por exemplo, estes segmentos foram incorporados aos lobos superiores ou a 

avaliação lobar não foi incluída na análise estatística, mantendo-se apenas a análise pulmonar 
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direita e esquerda. Não é possível descartar de maneira inequívoca que os indivíduos do 

grupo controle possuíam doença cardíaca ou pulmonar subjacente não diagnosticada à época 

da avaliação, e estes também não foram submetidos a CATE-D. Por último, em nosso estudo 

não foi possível realizar a indexação dos valores quantitativos obtidos para peso e altura, por 

falta de informações em alguns prontuários, principalmente do grupo controle. A indexação 

dos valores poderia ter aumentado a acurácia da análise comparativa entre os grupos
 (30)

.  
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6 CONCLUSÃO 
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A análise quantitativa totalmente automática das imagens de angioTC foi capaz de 

identificar diferenças entre os pacientes com HP e o grupo controle. Nos pacientes com HP, a 

medida absoluta de volume vascular no LSD e a medida relativa de volume dos vasos 

pulmonares nos lobos superiores em relação aos lobos inferiores foi maior, achado que 

provavelmente representa a redistribuição da trama vascular pulmonar, relacionada ao 

aumento da resistência vascular pulmonar. Os pacientes com HP também apresentaram valor 

menor do percentil 10 da densidade média do parênquima pulmonar, achado que pode 

representar a presença das áreas hipoatenuantes no parênquima pulmonar (atenuação em 

mosaico), indicando a oligoemia relacionada à doença vascular pulmonar. Estas medidas 

quantitativas, obtidas de maneira automática em exames já utilizados na rotina clínica de 

avaliação dos pacientes, tem potencial como ferramenta objetiva e reprodutível de avaliação 

diagnóstica, gradação e no seguimento da hipertensão pulmonar. 
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Termo de dispensa de obtenção do “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE)” 

     Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2015. 

Ilma. Sra.  
Profa. Dra. Marcia Guimarães Villanova. 
MD Presidente da Comissão de Ética em Pesquisa  
do HC-FMRP-USP 
 

Ref.: Projeto – “Alterações Radiológicas nas Doenças da Vasculatura 
Pulmonar:  Avaliação quantitativa por Tomografia Computadorizada”. 
 
 
Prezada professora, 

 Venho através desta solicitar a dispensa de obtenção do “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)” para este projeto, por se tratar de 

processamento de dados de exames de imagem que incluem apenas pacientes 

atendidos em anos anteriores com exames já realizados à época da investigação 

diagnóstica e da tomada da decisão terapêutica. Esperamos levantar dados de 

pacientes, cujas imagens estão arquivadas nos servidores do Centro Ciências das 

Imagens e Física Médica (CCIFM), com diagnóstico confirmado de Hipertensão 

Pulmonar e Tromboembolismo Pulmonar. 

 Em nenhum momento será divulgada a identidade de qualquer paciente, 

sendo assim, preservado o sigilo pessoal destes. Desta forma, pelo fato deste 

projeto não implicar em nenhuma nova intervenção com o paciente e pela 

impossibilidade de contatarmos todos os envolvidos na amostra, solicitamos a 

dispensa do TCLE. 

 No aguardo das vossas considerações, agradecemos. 

Atenciosamente, 

 

Marcel Koenigkam Santos 

Médico assistente da divisão de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

Departamento de Clínica Médica 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo 


