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RESUMO 
 
Lopes, RW. Avaliação da doença arterial coronária suspeita ou 
conhecida pelo uso da cintilografia de perfusão miocárdica combinada 
com a tomografia multidetectores [tese]. São Paulo: Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
INTRODUÇÃO: A presença de cálcio nas artérias coronárias identifica a 
existência de aterosclerose coronariana, mesmo em fases precoces. Por 
outro lado, a decisão quanto à melhor forma de tratamento dessa entidade 
baseia-se no uso de exames funcionais, em especial, a cintilografia de 
perfusão do miocárdio (CPM). Existem dúvidas quanto à correlação desses 
dois exames, o que poderia ser, ao menos em parte, explicada pelo fato dos 
testes avaliarem fases distintas dessa entidade. Este estudo pretende avaliar 
o uso de uma abordagem anatômica e funcional combinada por meio da 
(CPM) e tomografia computadorizada coronária com multidetectores (TCMD) 
na determinação do escore de cálcio (CACS) e da presença de estenoses e 
isquemia e examinar a associação de seus resultados entre si e com outras 
variáveis demográficas, clínicas e funcionais em uma população brasileira 
com doença arterial coronária (DAC) suspeita ou conhecida. MÉTODOS: 
foram analisados, retrospectivamente, 413 pacientes que se submeteram à 
CPM e TCMD por indicação clínica do médico assistente, durante o ano de 
2009, com intervalo menor de 90 dias, entre os dois estudos. CACS foi 
definido automaticamente pelo software dedicado e o escore de Agatston foi 
calculado de forma semiquatitativa. Na CPM e na TCMD, os resultados 
foram obtidos por quantificação visual semiobjetiva. A correlação dos 
resultados dos exames foi analisada e foram obtidos dados da evolução 
tardia, baseados no contato com o médico assistente ou pela análise dos 
registros hospitalares. Procurou-se definir os preditores da ocorrência de 
eventos cardiovasculares adversos na evolução. RESULTADOS: Foram 
selecionados 303 pacientes (73,3% homens, média de idade de 55,8 ± 10,6 
anos, intervalo: 32-86 anos). Destes, 73,3% apresentaram estudos de 
perfusão normal, 71,6% tinham cálcio coronário e 45,2% tinha perfusão 
normal e TCDM com cálcio. No grupo sem suspeita de DAC (177), houve 
associação entre os resultados de TCMD e SPECT com: diabetes (DM) 
(p=0,045), hipertensão (HAS) (p=0,032), dislipidemia (p=0,030) testes 
funcionais, resultado do teste (p=0,022), percentil escore de cálcio (p<0,001) 
e CACS (p<0,001). Nos pacientes sem DAC, houve associação com defeitos 
de perfusão e TCMD com cálcio que mostraram em casos de DM (30,0%) e 
CACS igual ou acima do percentil 75 (60,0%) e com valores acima de 400 
(40,0%). O grupo com TCMD e perfusão normal apresentou maior 
percentual de ausência de HAS (78,6%). De outra forma, o grupo com 
perfusão normal e TCMD com cálcio mostrou mais pacientes com 
dislipidemia (42,5%) e distribuição dos percentis de CACS e CACS, 
semelhantes ao grupo com defeitos de perfusão e TCMD com cálcio. No 
grupo dos pacientes com DAC conhecida, também houve associação entre  
CACS e a extensão da aterosclerose coronária. Não houve associações 
entre os resultados da cintilografia e TCMD e outras variáveis. No subgrupo



 de 128 pacientes, em que se conseguiu seguimento tardio (média de 824,5 
dias; DP de 385,9), aconteceram dois óbitos (1,6%), nenhum de causa 
cardiovascular. O evento mais frequente foi cinecoronariografia (CAT) 
(21,1%), seguida da angioplastia (ATC) (9,4%) e revascularizações 
cirúrgicas (3,1%). Não houve infarto do miocárdio (IM). De forma similar, não 
foram observados determinantes significativos da evolução tardia desses 
pacientes. CONCLUSÕES: Embora o CAC tenha sido tão frequente, como 
perfusão normal no SPECT, menos da metade daqueles com SPECT normal 
podem apresentar cálcio coronário à TCMD. Esta combinação de resultados 
(SPECT normal e cálcio) tinha associação com dislipidemia. Além disso, DM, 
CACS > 400 e percentil igual ou superior a 75% foram associados com 
SPECT anormal e cálcio na MDCT. A MDTC combinada ao SPECT foi 
capaz de detectar isquemia em pacientes com estenose coronariana 
conhecida, mas não havia associações entre o grau de estenose ou a 
presença, ou ausência de isquemia e sua extensão, com os resultados 
combinados. Houve uma baixa taxa de eventos no subgrupo de 
acompanhamento. 
 

Descritores: doença das coronárias, cintilografia, SPECT, tomografia, 
imagem de perfusão miocárdica. 



SUMMARY 
 
LOPES, RW. Assessment of known or suspected coronary arterial 
disease using myocardial perfusion scintigraphy combined to 
multidetector computed tomography. [thesis]. São Paulo: Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
BACKGROUND: The calcium in coronary arteries identifies the presence of 
coronary atherosclerosis, even in early stages. On the other hand, the 
decision about the best form of treatment this entity is based on the use of 
functional tests, in particular the myocardial perfusion scintigraphy (SPECT). 
There are doubts about the correlation between the results of these two 
exams, what could be, at least in part explained by the fact of these tests 
assess distinct phases of this entity. This study aims to evaluate the use of a 
combined functional and anatomical approach through SPECT and coronary 
computed tomography with multi-detectors (MDCT) in determining the 
calcium score (CACS),presence of stenosis or ischemia and examine the 
combined results with other demographic, clinical and functional variables, in 
a Brazilian population with suspected or known coronary artery disease 
(CAD). METHODS: we retrospectively analyzed 413 patients who underwent 
to SPECT and MDCT by their physician indications during the year 2009, 
with less than 90 days interval between the two studies. CACS was 
automatically defined by dedicated software and the Agatston score was 
semi-automatically calculated. SPECT and MDCT results were evaluated by 
semi-objective visual quantification. The correlations of both tests results 
were analyzed and follow-up data were obtained through contact with 
assistant physician or analysis of hospital records. RESULTS: We included 
303 patients with suspect or known DAC who underwent to both, SPECT and 
MDCT (75.9 % men, mean age 55.8 ± 10.6 years; range:32-86 years); it was 
observed that 73,3% had normal perfusion studies, CAC was present 71,6% 
patients and 48.2% had normal perfusion and MDCT with calcium. In 177 
patients without DAC there were association between MDCT and SPECT 
results and following variables: diabetes (DM) (p=0.045), hypertension (HAS) 
(p=0.032), dyslipidemia (p=0.030), functional test results (p=0.022), 
percentile of calcium score (p<0.001) and CACS (p<0.001). Patients without 
DAC, with perfusion defects and calcium showed more occurrences of DM 
(30.0%) and CACS equal to or above the 75 percentile (60.0%) and with 
values above 400 (40.0%). The group with normal MDCT and perfusion had 
higher percentage of absence of HAS (78.6%). The group with normal 
perfusion and MDCT with calcium had the highest percentage of patients 
with dyslipidemia  (42.5%) and distribution of the calcium score percentiles 
and CACS were similar to the group with perfusion defects and MDCT with 
calcium. In the group with known CAD there was association between DM, 
extent of coronary disease and CACS.  



There were no associations between the results of SPECT and MDCT and 
other variables. 
In the subgroup of 128 patients with follow-up, the average time was 824.5 
days (SD 385.9), there were 2 deaths (1.6%) confirmed, however none of 
cardiovascular cause. Coronary angiography (CATH) (21.1%) was the most 
frequent event, followed by percutaneous angioplasty (PTCA) (9.4%). 
Surgical revascularizations were much less frequent (3.1%). There was no 
myocardial infarction (MI). Similarly, there were no markers of long term 
prognosis in this sample. CONCLUSIONS: Although CAC was as frequent 
as normal perfusion in SPECT, less than half with normal SPECT may have 
calcium on MDCT. This results combination (normal SPECT and calcium) 
had association with dyslipidemia. Also, DM, CACS >400 and percentile 
equal or above 75% were associate with abnormal SPECT and calcium on 
MDCT. MDCT combined to SPECT was able to detect ischemia in patients 
with known coronary stenosis, but there were no associations between the 
degree of stenosis, or the presence or absence of ischemia and its extent 
with the combined results. There was a low event rate in the follow-up 
subgroup. 
 
Keywords: coronary artery disease, scintigraphy, SPECT, tomography, 
myocardial perfusion imaging. 
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1.1  ATEROTROMBOSE E A DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA  

 

Neste trabalho, serão avaliados os exames que revelam aspectos 

particulares da doença arterial coronária; a seguir, alguns aspectos 

importantes da fisiopatologia, epidemiologia e clínica dessa entidade serão 

revistos. 

Até recentemente, o termo aterosclerose era empregado para 

descrever as alterações arteriais relacionadas a todo tipo de processo de 

lesão das artérias, envolvendo a presença de cálcio, matriz lipídica ou 

trombo na parede do vaso. 

Antigas gerações de médicos e cientistas não conheciam o papel da 

trombose e, portanto, utilizavam o termo aterosclerose. As características da 

aterotrombose anatômica foram reconhecidas muito antes das síndromes 

clínicas da angina pectoris e do infarto agudo do miocárdio serem descritos 

na literatura. Este novo termo reflete nossa atual compreensão da 

fisiopatologia de um amplo espectro: sintomas, sinais e doenças (Fuster et 

al., 2005). 

Já no século XVII, Thomas Sydenham (1624 - 1689) cunhou sua 

célebre frase: “Um homem é tão velho quanto suas artérias”, dando ideia de 

que já havia alguma compreensão da importância das patologias que 

acometem as artérias para a longevidade de um indivíduo.  

A doença coronária não é uma patologia nova, consiste na 

manifestação de uma doença sistêmica, a aterotrombose, no território 

coronário, entretanto, o entendimento fisiopatológico mais amplo deu-se 
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apenas recentemente. No século XIX, havia duas hipóteses principais para 

explicar a patogênese da aterosclerose: a da “incrustração” proposta por 

Von Rokitansky, em 1852, e modificada por Duguid, sugerindo que o 

espessamento intimal resultava da deposição de fibrina com subsequente 

organização pelos fibroblastos e acúmulo secundário de lipídios. Já a 

hipótese dos lipídios, proposta por Virchow, em 1856, sugeria que os lipídios 

na parede arterial representavam uma tradução dos lipídios sanguíneos que, 

subsequentemente, formavam acúmulos com ácidos mucopolissacarídeos; o 

depósito de lipídios ocorreria pela predominância dos mecanismos de 

acúmulo sobre os de remoção (Fuster et al.,1992). 

Essas hipóteses estavam focadas na deposição de fibrina, acúmulo 

de lipídios e formação da matriz extracelular. Pela primeira vez, o termo 

“endoarterite deformante”, foi usado pelo próprio Virchow, associando à 

patologia e formando a base da teoria de resposta à injúria de Ross, 

proposta mais de um século depois (Ross,1999). A integração dessas três 

hipóteses pode ser unificada sob o termo aterotrombose (Fuster et al., 2005) 

A aterotrombose é uma doença crônica e progressiva dos vasos 

sanguíneos arteriais, envolvendo sobretudo a íntima das grandes e médias 

artérias, como as carótidas, a aorta e as coronárias e caracterizada por 

alterações celulares e metabólicas na parede dos vasos, tais como: 

proliferação celular e depósito de lipoproteínas de baixa densidade, 

manifestando-se macroscopicamente com a formação de placas na parede 

dos vasos epicárdicos, que podem ter diferentes integrantes, em proporções 

distintas em sua composição. Os componentes principais das placas são: a 



 4 

matriz extracelular do tecido conectivo, incluindo colágeno, proteoglicanos e 

fibras elásticas de fibronectina; colesterol cristalino, esteres de colesterol e 

fosfolipídios; células como monócitos derivados de macrófagos, linfócitos T, 

células musculares lisas e material trombótico com a deposição de plaquetas 

e fibrina (Stary et al., 1992; 1994; Fuster et al., 2005). 

O processo de aterosclerose inicia-se precocemente na vida, mas 

são necessárias décadas, até que essas placas possam desencadear 

manifestações clínicas em razão das oclusões trombóticas e não 

trombóticas. No começo do século passado, dois tipos de lesões da íntima 

foram reconhecidos e associados à aterosclerose, sendo chamados de 

estria gordurosa (um depósito fino de lipídios na íntima das artérias em 

crianças) e placa fibrosa (uma espessa lesão fibrolipídica nos vasos dos 

adultos). O patologista alemão Ludwig Aschoff foi um dos líderes 

proponentes dentre aqueles a observar as diferenças morfológicas nos 

depósitos lipídicos da íntima de crianças e adultos e reconhecê-las, como 

uma expressão precoce e avançada de uma única doença (Stary et 

al.,1995). 

Para compreender a velocidade e a apresentação clínica dessa 

entidade, é fundamental abordar alguns aspectos de correlação 

anatomoclínica em que diferentes etapas da evolução da placa podem 

apresentar sintomas diversos, fato que é complicado pelos mecanismos 

envolvidos na progressão e agravamento da placa aterosclerótica. 

No início, as placas tendem a apresentar elevado conteúdo lipídico, 

associado à presença de macrófagos e células esponjosas. Em seguida,  há 
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aumento do conteúdo lipídico que se manisfesta, habitualmente, pela 

presença de estrias gordurosas na parede arterial. A terceira fase da 

evolução da placa compreende a presença de microdepósitos de cálcio, 

material celular e fibrótico, pode provocar a redução da luz do vaso, 

causando estenose que, por sua vez, pode levar à redução do fluxo em 

esforço ou em repouso, apresentando, portanto, o potencial de causar 

sintomas. Esse potencial é ainda maior na quarta fase da evolução da placa, 

caracterizada pelos núcleos lipídicos e camadas de tecido fibroso. Na 

sequência, a placa aterotrombótica pode evoluir para a quinta fase, na qual 

existem discretas quantidades de cálcio e lipídios, que são revestidos por 

capa fibrosa de diferentes espessuras. Caso ocorram hematomas, fissuras 

ou trombos no interior da placa fica caracterizada a sexta etapa de evolução 

do ateroma.  

Mas, é importante destacar que, desde a segunda fase, a placa 

apresenta potencial de ruptura e complicação, podendo evoluir, a qualquer 

momento para a oclusão arterial. A associação entre as características 

anatômicas com alguns tipos de manifestações clínicas estimulou a 

classificação dessas placas pela American Heart Association (AHA), 

conforme se observa nos dados da Tabela 1.  

A partir da quinta fase, os sintomas podem ser mascarados, caso o 

miocárdio esteja protegido por circulação colateral sendo, desta forma, 

clinicamente inaparentes (Corti et al., 2004; Fuster et al., 2005).  
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Tabela 1 - Classificação das lesões ateroscleróticas, conforme as características histológicas, 

fase de evolução, relação temporal e correlação clínica de acordo com a AHA.   

 

Nos últimos anos, a calcificação aterosclerótica tem ganhado 

relevância, embora ainda não esteja completamente elucidado seu papel na 

fisiopatologia desse processo. O cálcio coronário é composto tanto de 

hidroxiapatita como de matriz orgânica incluindo, nesta última, colágeno do 

tipo I e proteínas não colágenas associadas a essa matriz. Dentre elas, 

talvez a mais estudada, seja a osteopontina, tendo sido detectada em placas 

ateroscleróticas e expressa por macrófagos na íntima das artérias de seres 

humanos. Apesar da calcificação vascular não implicar, necessariamente, o 

crescimento de ateromas; por outro lado, o papel da osteopontina após 
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injúria vascular, já testada em modelo animal, tem sua expressão regulada 

positivamente pelos níveis de glicose, sugerindo um papel ativo da 

osteopontina na vasculopatia diabética (Fitzpatrick et al., 1994; Takemoto et 

al., 2000; Fuster et al., 2005). 

Em razão de sua relação com o infarto do miocárdio, angina e morte 

por causa coronária, técnicas que permitem visibilizar estes vasos já têm 

sido usadas na prática, há vários anos, sendo uma história relativamente 

longa (Crouse et al., 2006).  

Embora a aterosclerose e suas consequências clínicas estejam 

sendo estudadas, com base nas autópsias, há quase um século, sua 

identificação e a quantificação in vivo através de técnicas de imagem 

representam um recente avanço. (Agatston et al., 1990; Budoff et al., 1996; 

Kajinami et al., 1997; Rumberger et al., 1997; Guerci et al., 1998a). 

Nos últimos vinte anos, foram desenvolvidos métodos, alguns não 

invasivos de imageamento do processo. O desenvolvimento dos métodos 

não invasivos de imagem da aterosclerose resultou em uma mudança de 

paradigma em nossa compreensão e manejo da doença vascular, por 

permitir sua identificação na fase pré-clínica (Crouse, 1993). 

 A identificação precoce é crítica para a prevenção dessa condição, 

que é clinicamente silenciosa durante um desenvolvimento prolongado, que 

tem como primeira manifestação, na metade dos casos, o infarto agudo do 

miocárdio ou a morte súbita (Crouse et al., 2006).   

A Doença Arterial Coronária (DAC) é uma das principais patologias 

que aflige grande parte das populações, em especial, dos países 
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desenvolvidos e em desenvolvimento como o nosso, sendo responsável por 

grande parte dos óbitos. Dados estimam que, em 2005, 17.528 milhões de 

óbitos tiveram como causa as doenças cardiovasculares e o acidente 

vascular cerebral, sendo estas patologias responsáveis pelo maior número 

de mortes no mundo naquele ano, seguidas por todos os tipos de câncer 

com 7.586 milhões de óbitos e doenças crônicas respiratórias com 4.057 

milhões de mortes, dentre outras, como HIV/AIDS, diabetes, tuberculose e 

malária (Fuster et al., 2005).  

Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

relativos a 2008, apontam 17,3 milhões de mortes por doença 

cardiovascular, sendo 80% delas em países de baixa ou média renda;  

estima-se que, em 2030, sejam 23,6 milhões de mortes. 

A despeito de todos os avanços e inovações da medicina em seus 

mais variados campos de atuação, é pouco provável que este cenário venha 

mudar nos próximos anos, como apontam as projeções sobre a prevalência 

das doenças cardiovasculares nos Estados Unidos da América (EUA), em 

2000, que eram de 12,4 milhões de pacientes, sendo esperados para 2050, 

24,6 milhões de pacientes (Foot et al., 2000). O cenário pode ser ainda mais 

sombrio, quando se avaliam as taxas de crescimento dessas patologias em 

diferentes realidades econômicas e sociais, sendo que, para países como os 

EUA, em torno de, 50% nos próximos 50 anos; para países em 

desenvolvimento, como a Índia, acima dos 150%;  na China em torno de 

200% e no Brasil, próximo aos 250%. 
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Nos países em desenvolvimento, a mortalidade cardiovascular 

também acomete uma maior parcela da população mais jovem, em relação 

aos países desenvolvidos, trazendo impacto econômico ainda maior, o que 

pode ser constatado em pesquisa que correlacionou a taxa de mortalidade 

cardiovascular, projetada de 2000-2030, por faixa etária e por países, com a 

população economicamente ativa, estimando que a taxa de óbitos nessa 

população deverá ficar em torno de 12% para os EUA e 10%, para Portugal; 

em contrapartida a de países em desenvolvimento, como o Brasil estimada 

em 28%, Índia com 35% e África do Sul com 41% (Leeder et al., 2004; 

Fuster et al., 2007). 

 

1.2  Angiografia coronária na detecção de doença coronária 

 

O uso da cinecoronariografia seletiva, descrita pela primeira vez por 

Sones, em 1959, transformou o campo da cardiologia. A angiografia 

coronária é a técnica mais madura e mais ampla utilizada, invasivamente, 

para avaliar o risco de DAC aguda ou crônica. Sua principal virtude está na 

capacidade de fazer imagens diretas do lúmen das artérias coronárias 

(Crouse et al., 2006) e identificar, confiavelmente, as dimensões luminais 

com alta resolução em toda árvore epicárdica. Continua sendo de vital 

importância para a detecção e tratamento das lesões coronárias gravemente 

estenóticas, e para decidir por revascularização cirúrgica ou percutânea 

(Schonhagen et. al, 2003a; 2003b).   
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Entretanto, esta técnica consiste em um luminograma, avaliando 

apenas a luz dos vasos, subestimando a carga aterosclerótica total, quando 

comparada com estudos anatomopatológicos. Existe grande disparidade 

entre a quantidade de aterosclerose quantificada na autópsia e na 

angiografia. Faz-se então, necessário, compreender os motivos dessa 

discrepância (Grodin et al., 1974; Blankenhorn et al., 1982).  

Parte da explicação advém do fato de que o remodelamento arterial, 

isto é, o espessamento dinâmico da artéria, pode fazer com que as placas 

volumosas não causem estenoses significativas (Glagov et al., 1987), 

características do remodelamento expansivo. Por outro lado, existe o 

remodelamento constrictivo, no qual há diminuição do diâmetro arterial e a 

estenose manifesta-se (Crouse et al., 2006). Evidências também apontam 

para a relação entre a ruptura da placa e a trombose e que, grande parte 

dos eventos coronarianos não fatais, resulta de ruptura súbita das placas 

moderadas angiograficamente, sendo 40% - 60% de redução da luz 

(Ambrose et al., 1988; Brown et al., 1993b; Topol et al., 1995).  

Assim sendo, pode-se compreender, porque a análise isolada do 

porcentual de redução da luz tem valor limitado em predizer eventos 

cardíacos futuros (White et al., 1984), considerando também o fato de que 

qualquer projeção angiográfica pode estimar erroneamente a magnitude do 

estreitamento luminal arterial (Nissen et al., 2001), em especial, nas lesões 

ditas moderadas (Abizaid et al., 1999).  

Com o intuito de minimizar erros na estimativa visual das estenoses, 

surgem técnicas auxiliares, como a angiografia coronária quantitativa digital 
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(Pinto et al., 1992) e o ultrassom intracoronário que representar um grande 

avanço, tanto na estimativa das lesões em relação a toda parede do vaso, 

quando comparadas à angiografia padrão (De Scheerder et al., 1994; Nissen 

et al., 2003), como da composição dessas lesões (Siegel et al., 1991) e no 

auxílio à tomada de decisões terapêuticas (Abizaid et al.,1999).  

 

1.3  A detecção do cálcio, como método não invasivo na avaliação da 

doença coronária  

 

Dentre os métodos de imagem não invasivos, para avaliação da 

placa aterosclerótica, existem os baseados na avaliação do cálcio coronário. 

No início, a tomografia por feixe de elétrons (EBCT) foi usada e, mais 

modernamente, a tomografia multidetectores (MDCT), ambas com acurácias 

similares em sua detecção e mensuração (Rochite, 2006). A ressonância 

magnética, assim como a MDCT também vêm sendo usadas na avaliação 

não invasiva da árvore coronária (Schoenhagen, 2003b). 

A história da avaliação do Cálcio Arterial Coronário (CAC), na 

doença aterosclerótica, inicia-se com a fluoroscopia onde as calcificações 

detectadas por esta técnica demonstram uma associação com eventos 

cardiovasculares. A presença de calcificações nas artérias coronárias 

estabelece a presença de aterosclerose (Margolis et al., 1980), sua 

correlação com a doença obstrutiva já era observada com o uso de 

angiografia convencional (Tanenbaum et al., 1989). O advento da EBCT 

permitiu a avaliação não invasiva do CAC.  
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Em 1990, Agatston propôs um método de quantificação e 

classificação do grau de calcificação arterial amplamente estabelecido e 

aceito até os dias de hoje. O método consiste na realização de cortes 

tomográficos do tórax, na projeção do coração, com espessura de 3 mm, 

sincronizados com eletrocardiograma, sem o uso de meio de contraste, nos 

quais define-se o material calcificado, como o que atenua os raios X em 

mais do que 130 unidades Hounsfield (HU) em segmentos com, pelo menos, 

1 mm2 de área.  

O escore de Agatston de cada lesão é calculado, multiplicando o 

fator de densidade pela área da calcificação. O cálcio coronário total é 

determinado pelo somatório dos escores de cada uma das lesões do total de 

cortes (Agatston et al., 1990). 

A detecção do escore de cálcio coronário pela EBCT está associada 

a estenoses luminais detectadas pela angiografia (Rumberger, 1997), seu 

uso isolado permitiu melhorar a identificação de quais pacientes apresentam 

estenoses nas artérias coronárias (Kajinami et al., 1997) ou associadas aos 

fatores de riscos convencionais (Guerci et al., 1998b). O escore de cálcio é 

um excelente método para detecção das placas ateroscleróticas e mostrou 

ótima correlação com a magnitude da carga de placa aterosclerótica 

(Sangiorgi et al., 1998).  O uso do cálcio coronário ajudou não só a predizer 

a existência de doença estenótica coronária com boa sensibilidade, como 

identificar subgrupos de pacientes que mesmo sintomáticos possuíam baixa 

probabilidade para estenoses significantes (Haberl et al., 2001), assim como 

modificar o risco predito pelo escore de risco de Framingham (FRS) isolado, 
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especialmente, naqueles com risco intermediário (Greenland et al., 2004; 

Polonsky et al., 2010). 

A maioria dos estudos epidemiológicos e prognósticos utilizou o 

escore de Agatson, dividido em seis categorias, baseadas no número 

absoluto: normal (0), mínimo (1-10), leve (11-99), moderado (100-399), 

grave (400-999) e extensivo (>= 1.000). Com base nesses trabalhos, 

concluiu-se que há valor maior em se considerar o grau de calcificação 

ajustado para gênero e faixa etária. Quando o nível de cálcio coronário está 

acima do percentil 75%, conforme as características demográficas do 

paciente, estaremos diante de um caso de alto risco (McClelland et al., 2006; 

Polonsky et al., 2010).  

A identificação e a quantificação do CAC pela tomografia 

computadorizada, por meio do escore de cálcio de Agatston, sem 

necessidade do uso de contraste e expondo o paciente a baixas doses de 

radiação que é aceita, como uma abordagem válida na triagem de pacientes 

assintomáticos para aprimorar melhor a estratificação do risco 

cardiovascular (Rochite et al., 2006; Greenland et al., 2010; Taylor et al., 

2010). 

Estabeleceu-se, então, uma relação entre a presença de isquemia e 

a aterosclerose, medida pelo escore de cálcio, sendo esta altamente 

provável, mesmo que subclínica, quando a isquemia está presente, porém, 

mesmo na ausência de isquemia pode se encontrar CAC em grande 

quantidade (He et al., 2000; Berman et al., 2004; Rozanski et al., 2007). Por 

outro lado, a ausência de CAC não afasta por completo a possibilidade de 



 14 

lesões, que limitem o fluxo arterial coronário, sobretudo em pacientes 

sintomáticos (Schenker et al., 2008, Gottlieb et al., 2010).  

O escore de cálcio é um preditor independente de morte e eventos 

coronários, observando-se aumento significativo da mortalidade geral 

associada a valores crescentes de CAC (Raggi et al., 2004; Budoff et al., 

2007). Seu uso como ferramenta, para auxiliar a prática clínica e o manejo 

dos pacientes, ainda pode ser considerado incipiente, porém alguns 

trabalhos já apontam resultados animadores, auxiliando no aumento da 

aderência à terapêutica medicamentosa, assim como no controle dos fatores 

de risco cardiovasculares (Kalia et al., 2006; Rozanski et al., 2011). 

 

1.4  Angiotomografia das artérias coronárias   

 

Após o advento da Tomografia Tomputadorizada (TC), no início da 

década de 1970 (Hounsfield et al., 1973), foi natural que se tentasse 

visualizar umas das estruturas mais nobres e relevantes do organismo, o 

coração. O estudo da anatomia seccional do coração por tomografia 

computadorizada estava iniciando, ainda que embrionariamente, mas seus 

resultados eram encorajadores e já sugeriam o potencial da TC na avaliação 

de patologias intracardíacas em imagens de rotina (Guthaner et al., 1979).  

O uso da tomografia computadorizada helicoidal iniciou-se também 

para detecção de cálcio (Shemesh et al., 1995), à semelhança da EBCT, 

sendo validadas, tanto para detecção como para a quantificação do CAC. A 

possibilidade do uso da tomografia helicoidal de múltiplos detectores pode 
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ser considerada um grande avanço, visto que eram muito mais disponíveis 

que a EBCT (Carr et al., 2000; Nasir et al., 2003).  

O próximo passo foi tentar realizar a imagem da árvore coronariana 

com a TC, iniciando-se, assim, a angiotomografia das artérias coronárias 

(CTA) por tomografia computadorizada. Com as novas gerações de TC 

multidetectores (MDCT), o desempenho diagnóstico para avaliação da DAC 

melhorou significativamente, com o progredir das gerações de 4, 8, 16, 32, e 

64 detectores, diminuindo a cada uma delas o número de segmentos não 

avaliáveis (Vanhoenacker et al., 2007). 

Atualmente, a CTA utiliza tomógrafos com múltiplos detectores, para 

aquisição de imagens com uso de contraste iodado, sincronizada ao 

eletrocardiograma e durante uma pausa inspiratória que pode variar de 10 a 

15 segundos.  

Em um curto espaço de tempo, essa metodologia tem apresentado 

uma rápida evolução, tornando-se um método promissor na análise 

anatômica das artérias coronárias, não apenas das estenoses, mas também 

da parede do vaso e até da composição da placa. Novos tomógrafos têm 

apontado para a redução da dose de radiação para o paciente (Achenbach, 

2010), bem como para a melhora da qualidade das imagens, baseando-se 

em duas vertentes: uma consiste no aumento do número de detectores 128, 

256 e até 320 (Tsiflikas et al., 2009; West et al., 2010; de Graaf et al., 2010) 

e a outra, no uso de duas fontes simultâneas de raios-x associadas às 

respectivas fileiras de múltiplos detectores (Tsiflikas et al., 2009; Achenbach 

et al., 2010). 
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Duas das grandes qualidades da CTA são: sua alta sensibilidade e o 

alto valor preditivo negativo para estenoses coronárias significativas. Sua 

acurácia diagnóstica tem sido testada em vários estudos, alguns deles 

multicêntricos (Stein et al., 2008; Budoff et al., 2008; Meijboom et al., 2008; 

Miller et al., 2008). Entretanto, seu valor como ferramenta prognóstica ainda 

necessita de fartas evidências, por ser uma técnica relativamente jovem e 

seu uso na prática clínica algo bastante novo. Poucos são os trabalhos 

avaliando o papel prognóstico da CTA, mas seu número vem crescendo 

rapidamente, incluindo algumas metanálises que parecem apontar para um 

valor prognóstico incremental na avaliação dos pacientes com DAC 

(Meijboom et al., 2008; van Werkhoven et al., 2009; Min et al., 2010; Hulten 

et al., 2011; Schlett et al., 2011). 

  

1.5 Cintilografia miocárdica de perfusão  

 

O uso da cintilografia de perfusão miocárdica na avaliação da 

doença arterial coronária já é consagrado. No final da década de 1970, 

alguns estudos experimentais forneceram bases para estabelecimento da 

cintilografia miocárdica (Strauss et al., 1977; Gould et al., 1978a; 1978b). 

No início da década de 1980, o emprego da técnica planar e o tálio-

201 como radiotraçador já eram aceitos, como testes de rotina na avaliação 

em manejo de pacientes com DAC (Holman et al., 1984). No final desta 

década,  um novo traçador, baseado em tecnécio 99 metaestável, passa a 

ser testado em humanos ainda com a técnica planar (Holman et al., 1987) e 
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começa a ser usada a técnica da tomografia computadorizada por emissão 

de um único fóton (SPECT) (Cerqueira et al., 1987; Fintel et al., 1989). 

 No início da década de 1990, gradativamente, o método evoluiu 

para a perfusão miocárdica, baseada no SPECT com tálio-201 (201Tl) e 

outras ferramentas em sua análise foram sendo incorporadas, como a 

quantificação em mapas polares (Nishimura et al., 1991) e a avaliação 

simultânea da fração de ejeção e da motilidade das paredes ventriculares, 

por meio da sincronização da aquisição das imagens com eletrocardiograma 

(Germano et al., 1995; Borges-Neto et al., 1999).   

Boa parte das evidências estão relacionadas à cintilografia 

tomográfica do miocárdio com 201Tl associada ao estresse farmacológico 

com adenosina, evidenciando-se sensibilidade e especificidade médias de 

88% e 85%, respectivamente (Coyne et al., 1991; Verani et al., 1991, 1992; 

O’keefe et al., 1992).  

Ao longo desta década, os traçadores baseados em tecnécio 

ganharam espaço na avaliação de isquemia (Kiat et al., 1989; Stratmann et 

al., 1994), apesar do SPECT continuar sendo realizado com ambos os 

traçadores até os dias de hoje (Hachamovich et al., 1996; Tailefer et al., 

1997) e com diferentes tipos de estresse, não houve diferenças significativas 

na sensibilidade e especificidade da SPECT (Santana-Boado et al., 1998). 

Assim, seu uso associado a estresse farmacológico mostrou-se seguro em 

mais de 70.000 pacientes (Lette et al., 1995).  

A comparação da cintilografia de perfusão miocárdica associada a 

estresse físico com o farmacológico nos mesmos pacientes, em dias 
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separados, mostrou elevado grau de concordância, com acurácia de 81% 

para o exercício e 84% para a  adenosina na população avaliada ( Gupta et 

al. 1992).  

Gradativamente, o tálio-201 foi sendo substituído pelo tecnécio 99 

metaestável, como principal isótopo utilizado na rotina da maioria dos 

serviços de cardiologia nuclear por apresentar vantagens em seu emprego 

(Kiat et al., 1989; Kahn et al., 1989; Cerqueira, 2010).  

A adição de sistemas de correção de atenuação permitiu melhorar a 

especificidade e a taxa de normalidade, sem perda de sensibilidade (Hendel 

et al., 1999; Grossman et al., 2004), e aumentou a capacidade de interpretar 

o exame (Heller et al., 2004). 

O uso de programas específicos, para a quantificação dos defeitos 

de perfusão, permitiu observar que o tamanho médio do defeito detectado foi 

maior para a adenosina do que para o exercício, sugerindo maior 

sensibilidade da prova farmacológica para a detecção de pequenos defeitos 

(Nishimura et al., 1991).  

Desde a década de 1980, a grande experiência acumulada na 

avaliação da acurácia da cintilografia de perfusão do miocárdioesteve ligada 

predominantemente ao método planar de aquisição das imagens e ao 201Tl 

com estresse físico ou estímulo farmacológico com dipiridamol e, 

posteriormente, com adenosina. A partir do início dos anos de 1990, os 

dados utilizando-se o método tomográfico de aquisição e a reconstrução das 

imagens cardíacas, assim como de radiofármacos baseados nas isonitrilas 

marcadas com tecnécio 99 metaestável passaram a estar disponíveis.  
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No compto geral, em que pese o uso das várias técnicas disponíveis 

para realização da cintilografia de perfusão miocárdica, mesmo aquelas não 

mais usadas na rotina atual da maioria dos serviços, caso das imagens 

planares, dados advindos de uma extensa revisão de literatura, em 1994, 

(Henkin et al., 1994) evidenciaram sensibilidades para imagens planares 

variando de 67% a 96% e para as tomográficas de 83% a 98%; e as 

especificidades variaram de 40% a 100% e de 53% a 100%, 

respectivamente. Entretanto, nesta análise, não foram incluídos dados 

relacionados à potencial melhora da acurácia implementada pelos 

programas de quantificação das imagens e técnicas de correção de 

atenuação.  

O papel da SPECT, como ferramenta prognóstica e na avaliação do 

risco cardiovascular, possui vasta literatura e resultado robusto (Brown et al., 

1991, 1996; Iskander et al., 1998; Sharir et al., 1999; Vanzetto et al.; 1999; 

Papaioannou et al., 2003). Em uma compilação de estudos totalizando 

quase 70.000 pacientes, com um seguimento médio de 2,3 anos, utilizou-se 

a SPECT tanto com tálio como com tecnécio, mostrando significativa 

diferença na taxa de eventos entre os grupos de baixo e alto riscos. Quando 

analisados apenas a morte cardíaca e o infarto não fatal o grupo 

correspondeu a, aproximadamente, 40.000 pacientes, e o método 

continuava discriminante entre os grupos (Shaw et al., 2004).  

A utilização desse método também se mostra confiável e valida em 

situações e populações especiais, como após infarto do miocárdio 

(Mahmarian et al., 2004) isquemia silenciosa, diabéticos (Wackers et al., 
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2004, 2007), mulheres (Mieres et al., 2003), renais crônicos (Venkatamaran 

et al., 2008) e mesmo na otimização terapêutica (Shaw et al., 2008a).  

Na avaliação da DAC, o uso dessa técnica, tanto para diagnóstico 

como para prognóstico está amplamente estabelecido e respaldado por 

inúmeros consensos (Chalela et al., 2002; Klocke et al., 2003; Hendel et al., 

2009; Hendel et al., 2010).  

  Avanços tecnológicos vêm revolucionando a imagem da perfusão 

miocárdica, admitindo imagens de qualidade superior e com tempos de 

aquisição consideravelmente menores, graças à melhor sensibilidade e 

contraste, permitindo o emprego de novos detectores de estado sólido. 

(Esteves et al., 2009; Garcia et al., 2011).  

Todavia, atualmente, à luz da medicina baseada em evidências, 

torna-se claro que a detecção de doença coronária aterosclerótica pela 

cardiologia nuclear representa apenas uma das facetas do complexo 

processo de decisão clínica, sendo obrigatória sua vinculação com a 

estratificação de risco para a definição prognóstica (Mastrocola et al., 2003). 

A presença de defeitos transitórios ou reversíveis reflete isquemia, 

que, por si só, se associa à maior incidência de eventos futuros, quando são 

comparadas as imagens normais ou com defeitos persistentes de perfusão. 

De forma análoga, em pacientes com suspeita ou mesmo com doença 

coronária crônica comprovada, a estimativa da quantidade de miocárdio em 

risco, avaliada por análises semiquantitativa do número, extensão, 

intensidade e grau de reversibilidade dos defeitos existentes, bem como a 

medida da fração de ejeção pós-estresse físico ou após provas 



 21 

farmacológicas provocativas têm valor prognóstico, indicando risco de 

eventos no seguimento clínico (Beller e Zaret,  2000; Vanzetto et al., 1999).  

Além dos dados de fração de ejeção, outros marcadores 

cintilográficos de gravidade, como a dilatação transitória do ventrículo 

esquerdo, induzida ou acentuada por exercício ou provas farmacológicas 

e/ou hipercaptação pulmonar, na tradução da disfunção ventricular 

esquerda, podem ser avaliados, já que o aumento da captação em parede 

ventricular direita, sugerindo desbalanço das perfusões entre os ventrículos, 

tem sido considerado nesse sentido, mas sua aplicação clínica ainda não 

está bem estabelecida e seu uso rotineiro na análise das cintilografias não é 

amplamente difundido (Williams, Schneider, 1999; Mazzanti et al., 1996). 

Com o surgimento recente da TC multidetectores, para a 

determinação do escore de cálcio e da anatomia da árvore coronária, são 

usados para fornecerem, dados anatômicos, antes não possíveis de serem 

obtidos.  

A atração por usar os dois métodos de modo associado decorre do 

fato que, a partir da associação de informações anatômicas com dados 

funcionais, se pode identificar o portador de doença coronária significativa ou 

excluí-la, de modo a dispensar, por vezes, a realização de estudos 

invasivos. Assim, a disponibilidade de novos métodos de imagem, 

especialmente, de modo combinado poderia aprimorar a estratificação de 

risco não invasiva com grande acurácia diagnóstica. 
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1.6 Hipótese   

 

A hipótese deste estudo é que o uso combinado da tomografia e da 

cintilografia auxilia no aprimoramento da estratificação não invasiva de risco 

em pacientes com suspeita clínica ou portadores de doença arterial 

coronária. 

 

1.7  Objetivos 

 

Para testar nossa hipótese, serão verificados os seguintes objetivos:   

1. Primários :  

a) determinar se há aterosclerose coronária em pacientes sem 

isquemia à cintilografia; e 

b) definir a presença ou ausência de isquemia em pacientes com 

doença conhecida e lesões identificadas na avaliação tomográfica 

das artérias coronárias.  

2. Secundários: 

a) determinar no seguimento de um subgrupo desses pacientes a 

ocorrência de : 

a. morte por todas as causas; 

b. infarto do miocárdio;  

c. cinecoronariografia; e 

d. revascularização percutânea ou cirúrgica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CASUÍSTICA 
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2.1  Delineamento do estudo e população-alvo 

 

O estudo observacional, descritivo e retrospectivo incluiu pacientes 

referenciados no Hospital do Coração – HCor, para avaliação por 

cintilografia de perfusão miocárdica e tomografia das artérias coronárias, de 

janeiro de 2003 a dezembro de 2009. 

A presente investigação foi conduzida nos setores de Medicina 

Nuclear e Tomografia de Coronárias do Hospital do Coração – Hcor, sendo 

seu protocolo aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia e do Hospital do Coração – Hcor, estando, 

portanto, de acordo com os princípios de Helsinki para pesquisa em 

humanos.   

A presente amostra baseou-se em estudos da literatura e procurou 

ser representativa de pacientes assintomáticos ou estáveis da prática diária; 

e foi a fim de garantir que todos os exames tivessem sido realizados em 

equipamentos, que garantissem a melhor qualidade de imagem, com 

segurança em todos os pacientes selecionados. Para tanto, decidiu-se que 

seriam selecionados apenas aqueles que tivessem sido submetidos à 

tomografia em equipamentos de 64 detectores. 

 

2.2  Critérios de inclusão  

 

a) pacientes com doença coronariana suspeita ou diagnosticada com 

indicação clínica de investigação não invasiva;  
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b) idade superior a 18 anos; e 

c) realização dos exames de cintilografia de perfusão miocárdica e 

tomografia de artérias coronárias com intervalo máximo de 90 dias 

entre os dois estudos. 

 

2.3  Critérios de exclusão   
 

a) realização dos exames de cintilografia de perfusão miocárdica e 

tomografia de artérias coronárias com intervalo maior de 90 dias entre 

os dois estudos; 

b) impossibilidade de coletar dados clínicos referentes aos pacientes; 

c) estudos inconclusivos; 

d) perda de dados confiáveis em relação à evolução; e 

e) pacientes com síndrome coronariana aguda no momento da 

realização dos exames. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Fluxograma do estudo  

  

A partir de um levantamento, no banco de dados do Hospital do 

Coração – HCor, de todos os pacientes que realizaram tomografia de 

artérias coronárias  e cintilografia de perfusão miocárdica no período do 

estudo, foram selecionados aqueles com intervalo entre exames menor e/ou 

igual a 90 dias. Do total de 8.131 pacientes que fizeram ambos os 

procedimentos, a angiotomografia de coronárias e cintilografia miocárdica, 

entre 2003 e 2009, apenas 2.183 haviam feito os dois estudos com intervalo 

de tempo de até 90 dias. Desse modo, a análise deste estudo ficou restrita 

ao ano 2009 porque, a partir daquele ano, a tomografia de 64 detectores foi 

introduzida, assim, todos os estudos foram feitos nesse aparelho. 

Em 2009, 413 candidatos preencheram os critérios de inclusão para 

a coleta de dados, que foi realizada manualmente com o setor de 

arquivamento da instituição, pela recuperação manual e individual de cada 

uma das fichas de atendimento dos pacientes  que se encontravam 

armazenadas, no total de 72 caixas de arquivo, que compreendiam todos os 

exames realizados pelo setor de Medicina Nuclear da instituição no período. 

Foi possível recuperar 303 fichas daquelas que, inicialmente, preencheram 

os critérios de seleção, que constituíram então a amostra deste estudo. 

Destas, foram coletadas as informações referentes a gênero, idade, peso, 

altura, assim como dados de medicações em uso, fatores de risco para 

doença arterial coronária, como hipertensão, Diabetes mellitus, 

antecedentes familiares, tabagismo, dislipidemia e sedentarismo, além de 
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antecedentes clínicos de doença coronariana já conhecida ou manifesta, 

como infarto do miocárdio, cinecoronariografia, angioplastia coronária 

transluminal percutânea e/ou cirurgia de revascularização miocárdica. Todos 

esses dados foram informados pelos próprios pacientes ou seus 

responsáveis, ou acompanhantes em questionários próprios do setor de 

medicina nuclear da referida instituição em uso na ocasião, e quando 

necessário, ao pessoal de enfermagem.  

Com estes dados foram recuperados os laudos das cintilografias de 

perfusão miocárdica, assim como da prova funcional realizada 

conjuntamente e das angiotomografias de coronárias feitas apenas para 

avaliação do escore de cálcio ou das artérias propriamente ditas. Todos os 

dados foram tabulados em uma planilha de Excel®. O objetivo secundário foi 

avaliar a ocorrência de morte por todas as causas, infarto do miocárdio (IM), 

assim como a realização de cateterismo (CAT), angioplastia (ATC) e/ou 

revascularização miocárdica cirúrgica (RM). Por orientação do Comitê de 

Ética em pesquisa, foi feito contato telefônico ou pessoal diretamente com o 

médico assistente ou a análise dos registros escritos disponíveis. Os 

solicitantes dos exames foram identificados e permitiram a inclusão dos 

indivíduos na amostra, sendo contatados pessoalmente por este 

pesquisador, a quem foi disponibilizado acesso aos registros dos pacientes 

de cada um dos colegas. Até novembro de 2012, foram conseguido dados 

de seguimento de um total de 128 indivíduos, em um prazo mínimo de 30 

dias. 
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3.2  Cintilografia de perfusão do miocárdio com 99mTc-MIBI / Tálio-201 

 

As cintilografias tomográficas de perfusão do miocárdio com 2-

metoxi-isobutil-isonitrila marcadas com tecnécio 99 metaestável (99mTc-MIBI) 

ou cloreto de tálio-201 (201Tl), sincronizadas com o eletrocardiograma (Gated 

SPECT), associadas a provas funcionais, que podem ser realizadas por 

meio do teste ergométrico ou da infusão de dipiridamol ou dobutamina, 

compreendendo duas etapas, utilizando-se o protocolo de um dia (Holy, 

2010), que consiste na obtenção das imagens representativas das fases em 

repouso (primeira etapa) e de estresse, em média 2 horas, após a primeira 

etapa (segunda etapa), quando do uso do 99mTc-MIBI . Quando o tálio-201 

era utilizado, por uma questão técnica, invertiam-se as etapas, sendo a 

primeira relacionada ao estresse, e a segunda realizada 4 horas após, 

correspondente ao repouso. O uso do tálio se fez necessário por ocasião da 

crise de fornecimento de tecnécio para o mercado mundial, a despeito de 

sua dosimetria menos favorável. 

Os pacientes recebiam orientações padronizadas para a suspensão 

de substâncias, como cafeína, metilxantinas ou derivados em sua 

composição, por no mínimo 24 horas precedentes, quando era usada a fase 

de estímulo farmacológico, conforme a Primeira Diretriz da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia sobre Cardiologia Nuclear  (Chalela et al., 2002). 

Especial atenção era voltada à ingestão de café, chocolate, chá ou bebidas 

energéticas, refrigerantes com cafeína e medicamentos para cefaleia. O uso 

de medicamentos, como betabloqueadores, era suspenso, com preferência 
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por 48 horas ou os  nitratos interrompidos, apenas se houvesse orientação 

prévia do médico assistente para tal. Não havia especial recomendação para 

outras medicações. O desjejum habitual, à exceção das substâncias 

mencionadas, pôde ser mantido. 

 

3.2.1.1 Primeira etapa -  fase de repouso do 99mTc-MIBI 

 

Considerando as cintilografias baseadas em tecnécio, o 

radiofármaco empregado foi a 2-metoxi-isobutil-isonitrila, marcada com 

tecnécio 99 metaestável, que era administrada aos pacientes por via 

endovenosa, na condição de repouso, em posição sentada. 

Orientava-se a ingestão de lanche gorduroso, padronizado e 

fornecido pela instituição e caminhada por 30 minutos, sendo programado o 

início da aquisição das imagens, pela gama câmara, até no máximo 60 

minutos após a injeção do radiofármaco. Caso houvesse persistência da 

atividade proveniente do fígado e dos intestinos, o paciente era orientado a 

continuar caminhando e aguardar o tempo adicional de 30 minutos, quando 

então nova aquisição das imagens era realizada.   

Os equipamentos utilizados foram as câmaras Millennium VG, 

Millennium MG, Ventri e Óptima (GE Medical Systems, Milwaukee, EUA), 

todas dotadas de dois detectores de cintilação, angulados a 90 graus, com 

colimadores de furos paralelos de alta resolução e baixa energia. Definiu-se 

a janela de 10% para o fotopico de energia de 140 KeV, característico do 

tecnécio 99 metaestável.  
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A aquisição era realizada objetivando múltiplas imagens do coração, 

obtidas sequencialmente a cada seis graus (cortes tomográficos nas duas 

cabeças de cintilação), com a varredura, desde a projeção oblíqua anterior 

direita na angulação de 45 graus, em sentido horário, até a projeção oblíqua 

posterior esquerda na mesma angulação, representando no total 180 graus 

percorridos pelos detectores da gama câmara (90 graus cada) sobre o tórax 

do paciente.  

A cada 27 segundos, nas imagens de repouso e 24 segundos nas 

imagens de estresse, adquiriam-se dados para obtenção de uma imagem, 

em um total de 60 aquisições nos diversos ângulos, 30 para cada detector, 

de modo intermitente (step and shoot). As imagens digitais eram adquiridas 

em uma matriz de 64 x 64 e todas as informações armazenadas no sistema 

PACS e processadas utilizando estações de trabalho XELERIS 2.    

 

3.2.1.2 Primeira etapa - fase de estresse do Tálio-201  

 

Inicialmente, era realizada na dependência do tipo de estresse 

indicado pelo médico assistente, o paciente era encmainhado à ergometria 

onde realizava a prova funcional, conforme os protocolos padronizados 

(Chalela et al., 2004). 

Os tipos de estresse empregados eram o teste ergométrico, por 

meio de protocolo de Bruce, Bruce modificado ou Ellestad, buscando-se 

atingir a frequência cardíaca máxima prevista para a idade, sempre que 

possível, o radiofármaco era administrado acima de 85% desta. A 
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administração de dipiridamol ou dobutamina seguia protocolo padronizado 

na instituição (Chalela et al., 2004; Thon, Smanio, 2007). 

A sequência para a aquisição das imagens era semelhante à da 

etapa anteriormente descrita, nos mesmos equipamentos, entretanto as 

imagens eram obtidas sequencialmente a cada 10 graus (cortes 

tomográficos nas duas cabeças de cintilação), com a varredura idêntica à 

anteriormente descrita. 

A cada 40 segundos, adquiriam-se dados para obtenção de uma 

imagem, em um total de 36 aquisições nos diversos ângulos, 18 para cada 

detector, de modo intermitente (step and shoot). As imagens digitais eram 

adquiridas em uma matriz de 64 x 64, e todas as informações eram 

armazenadas no sistema PACS e processadas, utilizando estações de 

trabalho XELERIS 2.    

 
3.2.2 Segunda etapa - fase de estresse  
 

3.2.2.1 Segunda etapa - fase de estresse do 99mTc-MIBI 
 

Realizada cerca de 2 horas após a primeira etapa, representava a 

fase de estresse, na dependência do tipo de estresse indicado pelo médico 

assistente. 

Os tipos de estresse empregados foram os mesmos descritos 

anteriormente na fase de estresse com tálio-201, buscando-se atingir a 

frequência cardíaca máxima prevista para a idade e, sempre que possível, o 

radiofármaco era administrado acima de 85% desta. A infusão de dipiridamol 
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ou dobutamina seguia protocolo padronizado na instituição e 

internacionalmente  (Chalela et al., 2004; Thon, Smanio, 2007) 

A sequência era semelhante à da etapa anteriormente descrita para 

a aquisição das imagens de repouso do 99mTc-MIBI .  

 

3.2.2.2 Segunda etapa - fase de repouso do Tálio - 201 
 

Após 4 horas de repouso, os pacientes retornavam para uma nova 

série de imagens. O protocolo de imageamento era semelhante ao da etapa 

anterior descrita para a aquisição das imagens de estresse do Tálio-201.  

 

3.2.3  Processamento das imagens 

 

O método empregado para a reconstrução das imagens de 99mTc-

MIBI era o iterativo, utilizando-se filtro do tipo Butterworth com número de 

ordem de 10 e frequência de corte de 0,35 Ny (frequência de Nyquist), cujo 

efeito é suavizar as imagens para eliminar os ruídos de alta frequência. Já 

para as imagens de  tálio-201, utilizava-se filtro do tipo Butterworth com 

número de ordem de 20 e frequência de corte de 0,315 Ny.  

Finalizada a reconstrução das imagens, eram obtidos os cortes 

tomográficos e reorientados para o eixo do coração, em três planos 

perpendiculares (Falcão, 2002). 
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3.2.4  Análise das imagens cintilográficas de perfusão  

 

A interpretação era realizada por dois observadores independentes 

por meio da análise visual.  

 

3.2.4.1 Análise qualitativa e semiquantitativa  

 

Pela  simples  inspeção das imagens, resultantes de um estudo 

tomográfico de perfusão e função ventricular (Gated-SPECT), analisava-se 

indiretamente o fluxo sanguíneo e a contratilidade regional do miocárdio 

ventricular esquerdo. As imagens tomográficas eram reconstruídas em 

múltiplos cortes orientados ao longo do eixo anatômico do ventrículo 

esquerdo (VE), definindo-se as regiões correspondentes e respectivas 

relações com os territórios coronários (Wackers et al., 1997).  

A caracterização da captação do radiofármaco, nas fases da prova 

funcional e de repouso, voltava-se às regiões anterior, septal, inferior, lateral 

e apical do ventrículo esquerdo nos cortes, conforme os eixos menor, maior 

vertical e maior horizontal (Figura 1). 

Na projeção em eixo menor, eram usados os cortes tomográficos 

transversais em porção basal ou proximal, média e apical ou distal 

(Hachamovitch et al., 1996), objetivando a padronização da análise 

segmentar do miocárdio do ventrículo esquerdo e a menor subjetividade na 

interpretação.  
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Na avaliação visual das imagens cintilográficas, consideravam-se os 

padrões de distribuição homogênea do radiofármaco ou de captação normal 

no miocárdio; a hipocaptação transitória ou sugestiva de isquemia; a 

hipocaptação fixa e a hipocaptação parcialmente reversível, podendo 

predominar o componente de persistência ou transitoriedade.  

Para a associação com as variáveis quantitativas, os resultados 

foram adequados, como variáveis categóricas e consideradas as 

possibilidades: captação normal versus alterada, captação normal versus 

hipocaptação  transitória ou sugestiva de isquemia e captação normal versus 

persistência. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 1 Reconstrução bidimensional das imagens cintilográficas (imagens  
inferiores), conforme os cortes em eixo menor (1), maior vertical (2) e 
maior horizontal (3), com a respectiva correspondência dos cortes 
anatômicos (imagens superiores). A = anterior; I = inferior; S = septal; 
L = lateral; AP = apical.  
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3.2.5  Análise qualitativa e semiquantitativa da função ventricular  

 

Da mesma forma para o estudo da perfusão sanguínea, era 

realizada a análise sistemática para a avaliação da função ventricular, 

quando eram usados dados obtidos da sincronização dos ciclos cardíacos 

com o ECG (Gated-SPECT). Imagens tomográficas dinâmicas de perfusão 

do miocárdio eram geradas durante todo o intervalo RR, representativo de 

um ciclo cardíaco, possibilitando a avaliação da função ventricular.  

Cada intervalo RR era dividido em partes ou frames, oito no 

presente estudo, obtendo-se imagens em diferentes momentos da sístole e 

diástole ventricular.  Inerente à própria avaliação, definia-se uma janela para 

aceitação da variação temporal do RR, estabelecida em 20% e acima da 

qual os batimentos cardíacos eram rejeitados.  

O programa utilizado empregava as imagens tomográficas do eixo 

menor para o processamento, segmentando o ventrículo esquerdo, 

conforme descrito anteriormente. As superfícies do epicárdio e do 

endocárdio eram localizadas de modo automático, além do plano valvar, 

possibilitando as estimativas dos volumes ventriculares e da fração de 

ejeção.  

A análise da motilidade das paredes do ventrículo esquerdo era feita 

diretamente no monitor do computador, visibilizando-se o contorno 

subendocárdico, e a análise do espessamento sistólico baseava-se em 

escala de cores definidas pelo operador. Na presença de espessamento, 

observava-se incremento nas cores, em direção ao fundo da escala. 
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Adicionalmente, podia-se obter o porcentual de espessamento de cada 

região (Berman, Germano, 1999a; 1999b).   

 

3.3  Tomografia computadorizada de artérias coronárias 

 

3.3.1 Escore de cálcio 

 

O método consiste na realização de cortes tomográficos do tórax na 

projeção do coração, com espessura de 3 mm, sincronizados com 

eletrocardiograma, sem o uso de meio contrastado, onde a presença e a 

quantidade de cálcio são avaliadas em cada corte, usando-se o seguinte 

critério, pois o limite para calcificação é de densidade maior que 130 

unidades Hounsfield (HU) em áreas maiores ou iguais a 1 mm2, as lesões 

são pontuadas para criar um fator derivado da densidade, sendo 1 = 130 a 

199 HU, 2 = 200 a 299, 3 = 300 a 399 e 4 >= 400 unidades Hounsfield. 

O escore de Agatson de cada lesão é calculado, multiplicando o 

fator de densidade pela área da calcificação. O cálcio coronário total é 

determinado pelo somatório dos escores de cada uma das lesões dos cortes 

(Agatston et al., 1990). 

 

3.3.2 Angiotomografia das artérias coronárias  

 

A tomografia computadorizada com 64 Colunas de Detectores das 

artérias coronárias foi realizada em todos os pacientes. O procedimento de 
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escaneamento pela tomografia computadorizada iniciava-se com a obtenção 

de via endovenosa para a administração de contraste, preferivelmente, uma 

via de calibre 18 (ou 20) a ser puncionada no braço direito. O paciente era 

colocado sobre a mesa de exames e fazia-se a monitoração com ECG. Nos 

pacientes com frequência cardíaca maior que 65 bpm, era administrado 

Metoprolol endovenoso até a dose máxima de 20mg, para a aquisição das 

imagens com melhor qualidade para interpretação. 

O exame começava com o registro do escore de cálcio, já discutido 

(3.3.1), em seguida, eram adquiridas as imagens para avaliação anatômica 

coronariana e respectivas estenoses, utilizando-se os seguintes parâmetros: 

270-500 mA, 100-120 kV, colimação de 64 x 0,5 mm. Todos os 

escaneamentos da tomografia eram feitos em cortes de 0,625 mm de 

espessura, utilizando-se 64 colunas de detectores. Os parâmetros de 

imagem incluiam kV de 80 a 120, e até no máximo mA de 500, baseado no 

peso e pitch selecionado do paciente. O volume de contraste usado era de 1 

ml/kg, e a aquisição era modulada de forma a registrar o coração apenas ao 

final de diástole, de modo a limitar à exposição de, no máximo, 6 mSv. 

As imagens eram, então, transferidas para uma estação de trabalho 

computadorizada, com programas específicos para avaliação da coronária. 

Nestas realizavam a avaliação da presença ou ausência de estenoses e 

procedia-se à quantificação semiobjetiva dessas placas, com o operador, 

classificando-as em leve quando promoviam a redução da luz menor que 

40%, moderada quando diminuíam a luz entre 41% a 70% do diâmetro de 

referência, grave quando provocaram estenose de 71% a 99% e, oclusivas 
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quando levavam à oclusão do vaso. Neste último caso, achava-se também, 

ocasionalmente, a presença de circulação colateral efetiva, opacificando a 

luz distal do vaso. 

 

3.4   Variáveis  analisadas 

 

3.4.1 Demográficas 

 

Os seguintes dados de cada paciente foram tabulados: idade, 

gênero, índice de massa corpórea, indicação do exame, história cardiológica 

prévia (IAM, CAT, ATC e RM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

Diabetes mellitus (DM), dislipidemia, tabagismo e sedentarismo. 

 

3.4.2 Cintilografia de perfusão 

 

 Em relação à cintilografia miocárdica, os dados analisados foram o 

tipo de prova funcional, variáveis pertinentes a cada prova, bem como o 

resultado da prova, o resultado da própria cintilografia (normal, hipocaptação 

transitória, persistente e persistente com transitória ou vice versa), a ser 

categorizada por paredes (anterior, anterolateral, inferolateral, inferior, 

inferosseptal, anterosseptal e ápice), além da presença de isquemia e sua 

intensidade, categorizada em leve, moderada e acentuada, sua extensão e 

persistência, presença ou não de alteração da função global ou segmentar e 

a fração de ejeção estimada. 
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3.4.3 Avaliação da angiotomografia coronária 

 

Referente à tomografia das artérias coronárias foram tabulados a 

presença ou ausência de cálcio coronário, o valor  do escore de cálcio, 

assim como em qual percentil o paciente enquadrou-se, conforme o gênero, 

idade e etnia (Budoff et al., 2009), o resultado da angiotomografia (normal, 

presença de lesão obstrutiva por vaso e grau, podendo ser caracterizada em 

irregularidades parietais, leve, moderada, acentuada ou ocluída ), sendo os 

vasos portadores de endoprótese ou que foram submetidos a anastomoses 

com enxertos venosos ou arteriais, analisados da mesma forma que as 

artérias nativas. Estes achados foram transformados em valores numéricos, 

sendo criado um escore representativo das alterações, para que fosse 

possível estabelecer sua relação com a presença de isquemia na 

cintilografia. 

 

3.4.4 Indicadores Prognósticos (análise de sobrevivência) 

 

Um contato bem-sucedido foi realizado com parte dos médicos 

assistentes e foi permitido o acesso a seus registros, dando origem a um 

grupo de 128 pacientes dos 303 originalmente selecionados, 

correspondendo a, aproximadamente,  42% do total, para acompanhamento 

da sobrevida global (SG), assim como de IAM ou revascularização, no prazo 

mínimo de 30 dias, sendo considerado, pelo menos, 1 ano após a realização 

do exame.  
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A sobrevivência ou sobrevida livre de eventos foi definida como o 

tempo decorrido desde a data da CPM até o óbito por qualquer causa ou 

ocorrência de eventos adversos. Na ausência de óbito ou evento, os 

pacientes foram censurados na data do registro da última consulta de 

acompanhamento. Para efeito de registro, foram considerados como eventos 

cardiovasculares maiores morte por qualquer causa, a realização de nova 

cineangiocoronariografia, nova angioplastia coronária percutânea, a 

realização de cirurgia de revascularização miocárdica ou a ocorrência de 

infarto agudo do miocárdio,  após inclusão, ou seja, após a data de 

realização da cintilografia. Quando mais de um mesmo evento aconteceu em 

um mesmo paciente, para efeito de sobrevivência, este foi censurado na 

data do primeiro evento.  Procurou-se fazer associação entre estes dados e 

as combinações dos  resultados dos dois exames, além das características 

demográficas.  

 

3.5  Análise estatística  

   

Definiu-se como doença conhecida ou clinicamente manifesta, 

aqueles pacientes que apresentavam antecedentes de cateterismo cardíaco, 

infarto do miocárdio, angioplastia ou cirurgia de revascularização do 

miocárdio. Isso permitiu a criação de dois grandes subgrupos de relevância 

clínica. Um de pacientes que realizou ambos os exames em um cenário sem 

doença coronária conhecida ou clinicamente manifesta, e outro com 
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pacientes que estavam fazendo ambos os testes na presença de doença 

clinicamente manifesta por seus antecedentes.  

Acredita-se que os objetivos primários desta pesquisa terão sua 

resposta na associação dos resultados combinados da CPM e da MDCT, 

com papéis distintos nos dois diferentes subgrupos. 

Os dados foram analisados descritivamente. Para as variáveis 

categóricas, foram apresentadas frequências absolutas e relativas. Para as 

variáveis numéricas, foram calculadas medidas-resumo (média, quartis, 

mínimo, máximo e desvio-padrão), sendo o mínimo, máximo e quartis 

representados pelo diagrama de box-plot.  

A comparação das médias de infradesnivelamneto máximo do 

segmento ST por escore de artérias foi realizada, utilizando-se o teste t de 

Student1 para amostras independentes.  

Já para a comparação de médias de infradesnivelamento máximo de 

segmento ST por grupos, conforme os resultados da cintilografia e 

tomografia foi usado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis pela violação 

de suposição da normalidade exigida pela análise de variância (ANOVA). 

A existência de associações entre duas variáveis categóricas foi 

verificada utilizando-se o teste Qui-Quadrado ou alternativamente em casos 

de amostras pequenas2, o teste exato de Fisher. 

Na análise de sobrevivência estudada o tempo até a ocorrência de 

um evento3  (ATC e CAT), foram consideradas as censuras (casos que não 
                                            

1 De acordo com o teorema do Limite Central,para as amostras suficientemente grandes (N ≥ 30), a média das 
variáveis tende a apresentar distribuição normal – desta forma, para comparação de duas médias com mais de 
30 casos por grupo não foi necessário realizar o teste de normalidade. 
2 Mais de 20% das caselas de uma tabela de contingência com valores esperados inferiores a cinco casos. 
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experimentaram o evento durante o período de análise). Nesta análise, 

estima-se a função de sobrevivência que corresponde à probabilidade do 

evento de interesse ocorrer, após um instante de tempo específico. Desta 

forma, se o evento de interesse fosse óbito, a função de sobrevivência 

corresponderia à probabilidade do paciente sobreviver, após um 

determinado período de tempo. Esta função de sobrevivência pode ser 

obtida para grupos de interesse e, em seguida, comparada. Neste estudo, 

foram usados modelos de análise de sobrevivência de Kaplan-Meier, para se 

comparar as funções de sobrevida para os grupos de DAC e de resultados 

combinados de perfusão e tomografia. Os testes de LogRank ou Mantel-

Cox, Breslow e Tarone-Ware foram empregados para comparar as funções 

de sobrevivência de Kaplan-Meier. O teste de LogRank é considerado mais 

poderoso que o de Breslow sob a condição de que os riscos de ocorrência 

do evento de interesse em cada grupo sejam proporcionais. Se este não for 

o caso, o teste de Breslow será mais adequado. O teste de Tarone-Ware é 

similar ao de Log-rank, porém atribui maior importância aos casos ocorridos 

no início do período de análise. 

Para todos os testes estatísticos, foi considerado um nível de 

significância de 5% e, nas análises estatísticas, foram utilizados os pacotes 

estatísticos SPSS 17.0 e Stata 12.0. 

                                                                                                                            

3 Esta analise não foi realizada quando o evento não ocorreu ou apresentou pequeno número de 
ocorrências. 
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4.1 Características demográficas e clínicas 

  

A amostra consistiu de 303 pacientes selecionados, conforme os 

critérios já descritos; constituiu-se em sua maioria por indivíduos do gênero 

masculino (75,9%), com média de idade de 58,4 anos ( DP= 11,3 anos), com 

idade mínima observada de 32 anos e máxima de 86 anos.  A média de 

altura de 1,71m com (DP= 0,1 m), variou entre 1,44 m a 2,03m e a média de 

peso de 82,18 kg (DP= 15,5 kg), indo de 46 kg a 130 kg. Utilizando-se a 

fórmula de cálculo do IMC para cada indivíduo, obteve-se um IMC médio de 

28,1 (DP= 4,6), indicando uma população com predomínio de sobrepeso 

(Tabelas 2 e 3 e Figura 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes por gênero   

  N % 

Gênero 303 100,0 

Feminino 73 24,1 

Masculino 230 75,9 

  

 

Tabela 3 - Medidas-resumo da idade e IMC dos pacientes 

  Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

1º 

Quartil 
Mediana 

3º 

Quartil 
N 

Idade 58,4 11,3 32,0 86,0 51,0 58,0 66,0 303 

IMC 28,1 4,3 18,0 50,5 25,0 27,7 30,8 303 

 

Considerando-se as características clínicas desta amostra, destacam-

se a presença de antecedentes familiares em quase 73% dos indivíduos, de 
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HAS em quase 40%, de dislipidemia em, aproximadamente, 36% o diabetes 

esteve presente em 15,5%, o tabagismo registrado em apenas 9,2% e o 

sedentarismo foi referido por 41,6% dos indivíduos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos fatores de risco  

  N % 

Diabetes mellitus 303 100,0 

Sem diabetes 256 84,5 

Com diabetes 47 15,5 

Antecedentes Familiares de ICO1 303 100,0 

Ausentes 82 27,1 

Presentes 221 72,9 

Hipertensão Arterial Sistêmica 303 100,0 

Sem hipertensão 182 60,1 

Com hipertensão 121 39,9 

Tabagismo 303 100,0 

Sem tabagismo 275 90,8 

Com tabagismo 28 9,2 

Dislipidemia 303 100,0 

Sem dislipidemia 194 64,0 

Com dislipidemia 109 36,0 

Sedentarismo 303 100,0 

Sem sedentarismo 177 58,4 

Com sedentarismo 126 41,6 

1ICO = Insuficiência Coronariana 

 

A média do número de fatores de risco clássico por paciente foi de 

1,7 (DP 1,0) , variando de nenhum a cinco. 

Quando os antecedentes de manifestação clínica da doença 

coronária foram analisados, quase 40% referiram cateterismo cardíaco 
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prévio, aproximadamente, 18,5% infarto do miocárdio pregresso, 24,4% já 

tinham realizado angioplastia coronária e 14,2% cirurgia de revascularização 

miocárdica (Tabela 5). 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 - Box-plot da idade e IMC 

 

Tabela 5 - Distribuição dos antecedentes de doença coronariana manifesta ou conhecida 

  N % 

Cateterismo cardíaco prévio 303 100,0 

Sem cateterismo 185 61,1 

Com cateterismo 118 38,9 

História de IAM1  303 100,0 

Ausente 247 81,5 

Presente 56 18,5 

História de angioplastia  303 100,0 

Sem angioplastia 229 75,6 

Com angioplastia 74 24,4 

História de cirurgia de revascularização 303 100,0 

Sem revascularização 260 85,8 

Com revascularização 43 14,2 

1IAM = Infarto agudo do miocárdio 
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Analisando-se as medicações em uso, as mais frequentes foram as 

estatinas e os antiagregantes 44,7% e 40,7%, respectivamente, seguidos 

dos inibidores de enzima conversora de angiotensina (ECA) e os 

betabloqueadores (BB) 34,7% e 25,7%. 

 

4.2 Análise das provas funcionais   

 

 Ao  se analisar as provas funcionais realizadas conjuntamente ao 

estudo de perfusão miocárdica, o teste ergométrico foi o mais utilizado, em 

85,81% dos estudos, sendo a prova farmacológica associada ao dipiridamol, 

o método de escolha em 12,5%, e apenas 1,7% dos exames usou a 

dobutamina, como agente estressor. 

 Destas provas funcionais, mais da metade não apresentou alterações 

do segmento ST (54,5%) e apenas em um pequeno número de estudos (16) 

5,3% do total teve manifestação de dor torácica, considerada sugestiva ou 

típica de insuficiência coronária. 

 Analisando-se os testes ergométricos realizados, o primeiro dado 

importante para realização da cintilografia de perfusão miocárdica é a 

frequência de injeção do radiofármaco, que deve ser realizada, 

preferencialmente, acima dos 85% da frequência máxima prevista para a 

idade. No presente estudo, a média da frequência de injeção correspondeu a 

88,8% da média máxima prevista para idade, revelando que a maioria dos 

estudos foi realizada dentro das condições técnicamente recomendadas. O 

protocolo mais utilizado foi o de Bruce em 65,5% dos pacientes, seguido 



 49 

pelo de Ellestad, em 20,3% e o de Bruce modificado em 13,8%, e um 

paciente realizou o exame com o protocolo de Naughton. 

 Em relação ao resultado das provas funcionais, foram consideradas 

normais em 38,9%, e as que não preenchiam os critérios para diagnóstico 

de isquemia 4,6%, totalizando quase 43,6% de provas não isquêmicas. 

Entretanto, 27,7% das provas tiveram como resultado não podendo afastar 

isquemia e, ainda, 12,9% delas foram normais até a frequência atingida e 

4,0% consideradas inconclusivas, quer fosse pela presença de bloqueio do 

ramo esquerdo ou outro fator limitante à interpretação do ECG, como por 

exemplo, a presença de ritmo de marca-passo artificial. Os testes 

considerados inconclusivos foram agrupados àqueles normais até a 

frequência com os que não permitiram afastar isquemia, encontram-se 

44,5% dos testes funcionais sem permitir diagnosticar a presença ou 

ausência de isquemia com maior grau de confiabilidade. Por outro lado, 

9,2% tiveram resultados indicativos de isquemia, incluindo-se os realizados 

com dipiridamol, sendo considerados sugestivos de isquemia pelo sintoma 

de dor em 1,7% e por alterações do ECG em 1,0% dos estudos. 

 Quanto à capacidade funcional foi possível analisar apenas os que 

realizaram o teste ergométrico, no total de 260 indívíduos e mais de 77% 

deles atingiram mais de 10 METs. 
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4.3 Análise da angiotomografia coronária   

 

Inicialmente, ao se analisar a presença de cálcio pela tomografia, 

observou-se que este esteve presente em 71,6% do total de pacientes, não 

sendo identificado apenas em 28,4%. 

Na quantificação do escore de cálcio pelo método de Agatston em 

valores absolutos, a média correspondeu a 186, com um desvio padrão de 

386, ressaltando que esta medida não apresenta um padrão de distribuição 

normal ou linear. Em 92 pacientes (30,4% do total), não foi realizada a 

análise, visto que não é indicada para pacientes com diagnóstico prévio de 

doença coronária. Dos pacientes restantes (211), a maior parte (69,8%) 

apresentava escore menor que 100, outros 31 (14,6%) ficaram entre 100 até 

400, 24 (11,3%) entre 400 até 1.000 e apenas 9 (4,3%) acima de 1.000, 

sendo o maior valor de 2.625,7. 

Considerando-se o cálculo do percentil de cálcio, conforme idade,  

gênero e etnia, de acordo com o recomendado pelo estudo MESA 

(McClelland et al., 2006), pode-se dividir as seguintes categorias, aqueles 

com percentil menor que 25%, representaram 49,8%, os entre 25% e 

menores que 50% corresponderam apenas a 6,6%, entre 50% e menores 

que 75% totalizaram 15,6%, já os entre 75% e menores que 90% 

responderam por 16,1%, e os que ficaram acima dos 90% constituíram 

11,9%. 

Já quando foram analisados os dados coletados referentes à 

angiotomografia das coronárias, pôde-se considerar um total de 2.726 
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segmentos arteriais, dos quais apenas em 207 (7,6%) não havia referências 

sobre sua análise.   

Os segmentos arteriais considerados, fossem eles nativos ou não, 

foram distribuídos, conforme as artérias da seguinte forma: artéria coronária 

direita (CD) , anastomose de veia de safena para coronária direita (Ponte 

direita), endotrótese em coronária direita (Stent direito), descendente 

posterior (DP), ventricular posterior (VP), tronco da coronária esquerda 

(TCE), descendente anterior (DA), endoprótese em descendente anterior 

(Stent DA) , anastomose de artéria mamária interna (mamária), ramos 

septais (septais), ramos diagonais (diagonais), anastomose de veia safena 

para diagonal (Ponte diagonal), artéria circunflexa (CX), anastomose de veia 

safena para circunflexa (Ponte CX),  endoprótese em artéria circunflexa 

(Stent CX) , ramos marginais (marginais),  endoprótese em artéria marginal 

(Stent MG) , anastomose de veia safena para marginal (Ponte marginal).  

A maioria destes, quase 68% (1.853) foi considerada normal. Pouco 

mais de 5% (143) apresentavam irregularidades parietais quase 9% (241),  

obstruções discretas, em torno de 5% (141), moderadas e 3,3% (90), 

acentuadas.  

Ainda foram descritos 1,8% (48) de segmentos ocluídos e 2,1% (58) 

com trajeto intramiocárdico, sendo destes a maioria, quase 90% (52) em 

território da descendente anterior, aproximadamente, 7% em diagonal (4), e 

os dois restantes, um no tronco da coronária esquerda e outro no território 

dos ramos marginais. 
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Incidentalmente, ainda pôde ser avaliada a contratilidade do 

ventrículo esquerdo em 283 (93,4) indivíduos, e em 16,3% (46) a mesma 

apresentou-se alterada. Do mesmo modo, a fração de ejeção pôde ser 

estimada em 52,5% (159), cuja média foi de 62,3%, com desvio-padrão de 

8,9%. 

Todos os resultados foram frutos da análise independente feita por 

dois observadores experientes. 

 

4.4  Análise da Cintilografia do miocárdio 

 

O resultado das cintilografias era fruto da análise feita na forma de 

dupla leitura, ou seja, cada estudo era analisado por um médico e revisado 

por um segundo, de um grupo total de três médicos nucleares.  

Ao se coletar os dados das cintilografias, observou-se que mais da 

metade dos exames, 62,7% (190) foi considerada normal e uma pequena 

parte 10,6% (32) apresentou imagens normais até a frequência atingida. Em 

26,7% (81) dos pacientes, foram identificadas alterações nos estudos de 

perfusão miocárdica, destes mais da metade, 63,0% (51), apresentava 

algum grau de isquemia nos estudos. Os 37,0% (30) restantes tiveram 

apenas defeitos persistentes de captação. Entretanto, quando comparados 

com o total da amostra, os defeitos persistentes representaram apenas 9,9% 

e aqueles com algum grau de isquemia, 16,8%. 

 Na análise por paredes, considerando-se as sete regiões 

estabelecidas como paredes anterior, anterolateal, inferolateral, inferior, 
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inferosseptal, anterosseptal e ápice, e do total de 303 pacientes foram 

totalizadas 2.121 regiões analisadas, das quais apenas 105 (4,9%) 

apresentaram defeitos de captação, destes 41 (1,9%) foram considerados 

transitórios ou isquêmicos, 40 (1,9%) persistentes, possivelmente 

relacionados a eventos prévios ou artefatos de atenuação, e 24 (1,1%) com 

predomínio de persistência, mas ainda com componente de transitoriedade. 

Não houve descrição de defeitos com predomínio de transitoriedade 

associada com persistência nesta amostra.  

Ao se analisar a frequência de defeitos nas diferentes paredes, 

aquelas com mais frequência mostraram defeitos de captação que foram de 

inferior a inferolateral, ambas com 22,9% do total dos defeitos, seguidas de 

anterosseptal com 20% e ápice com 15,2%. As paredes anteriores, 

inferosseptais e anterolaterais contribuíram com 8,6%, 5,7% e 4,7%, 

respectivamente. 

Analisando-se os defeitos de captação, os persistentes, de pequena 

extensão estiveram presentes em 8,6% e de média extensão em 5,3% do 

total de indivíduos. Apenas em dois (0,7%), observou-se defeito de grande 

extensão, e 85,5% dos pacientes não apresentaram hipocaptação 

persistente. Em relação aos defeitos transitórios, 14,5% apresentaram 

hipocaptação de pequena extensão e só 2,3% de média. Não houve 

hipocaptação transitória de grande extensão e, assim, como anteriormente, 

a maior parte da amostra, 83,2%, não apresentou defeito transitório de 

captação. 
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Na análise do tamanho do ventrículo esquerdo, apenas em uma 

pequena parcela (5,0%) foi observado aumento, sendo este considerado 

dentro dos limites da normalidade na maioria (95,0%).  

Já ao se analisar a função ventricular, esta não foi obtida em 28 

(9,2%) pacientes, sendo o principal motivo a realização do protocolo com 

tálio em 26 desses pacientes que, por padrão da instituição, à época da 

pesquisa não era adquirido com sincronização com eletrocardiograma, A 

escolha do tálio teve por ocasião a crise no fornecimento de tecnécio ou, 

ocasionalmente, o fato de que as imagens adquiridas com tecnécio não 

atingiram qualidade satisfatória para sua análise. Nos dois pacientes 

restantes, realizados com sestamibi, não foi possível a sincronização em 

razão da presença de arritmia.  

Dos 275 (90,8%) pacientes onde a contratilidade foi analisada pelo 

gated-spect, esteve alterada em 13,5% e preservada no restante (86,5%), 

porém, ao se analisar sua repercussão sobre a função global, esta estava 

preservada em 90,5%, diminuída em graus discreto em 6,2%, moderado e 

acentuado, em apenas 1,8% e 1,5%, respectivamente. Quanto ao tipo de 

alteração contrátil, em sua maioria era segmentar (86,8%), apenas uma 

pequena parcela (13,2%) difusa. 

Na quantificação dos valores pela cintilografia miocárdica, dados em 

porcentagem, a fração de ejeção média foi de 61,7%, com desvio padrão de 

11,1%. Considerando-se os valores normais aqueles iguais ou superiores a 

50%, a maior parte da amostra (86,5%) foi considerada com função 

preservada. 
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4.5  Análise combinada da cintilografia do miocárdio com a tomografia 

computadorizada das artérias coronárias e suas associações 

 

Para efeito de análise inicial, foi considerada ou não a presença de 

alterações de perfusão na cintilografia, fossem elas de qualquer natureza, 

transitória, persistente ou uma combinação das duas com a presença ou não 

de cálcio coronário pela tomografia, quer sua quantificação fosse ou não 

realizada. 

Desta forma, foram obtidos quatro grupos distintos, sendo o primeiro 

deles aquele com indivíduos, cuja  cintilografia foi normal e sem indícios de 

cálcio na tomografia, correspondendo, a aproximadamente, 25,1% (76) dos 

pacientes. No segundo grupo, foram encontrados aqueles com perfusão 

miocárdica normal, porém, com cálcio coronário presente em diferentes 

graus, um dos motes deste trabalho, que correspondeu a 48,2% (146) do 

total da amostra. Se fosse considerado apenas o universo das cintilografias 

normais (222), a presença de cálcio passaria a corresponder a 65,8% 

destas. Por outro lado, ao se analisar as cintilografias com alterações de 

perfusão, observa-se que, apenas 3,6% (11), apresentavam ausência de 

cálcio coronário à tomografia, constituindo nosso terceiro grupo e, por fim, 

um quarto onde estavam reunidos aqueles que, além das alterações de 

perfusão, apresentavam cálcio coronário, correspondendo a 23,1% (70) de 

nossa amostra (Tabela 6). 

Em um segundo momento, com o intuito de responder a outras 

perguntas clínicas sobre a aplicação dos dois métodos combinados 
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(avaliação da perfusão e do cálcio), buscou-se sua associação com a 

presença ou não de DAC conhecida ou manifesta, conforme definida pelos 

critérios já descritos. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos pacientes por gênero, DAC e resultados de cintilografia e 

tomografia  

  N % 

Gênero 303 100,0 

Feminino 73 24,1 

Masculino 230 75,9 

DAC 303 100,0 

Sem DAC 177 58,4 

Com DAC 126 41,6 

Resultados de Cintilografia e Tomografia  303 100,0 

Perfusão normal e tomografia normal 76 25,1 

Perfusão normal e tomografia com cálcio 146 48,2 

Perfusão alterada e tomografia normal 11 3,6 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 70 23,1 

DAC e Resultados de Cintilografia e Tomografia  303 100,0 

Perfusão normal, tomografia normal e sem DAC 70 23,1 

Perfusão normal, tomografia com cálcio e sem DAC 80 26,4 

Perfusão alterada, tomografia normal e sem DAC 7 2,3 

Perfusão alterada, tomografia com cálcio e sem DAC 20 6,6 

Perfusão normal, tomografia normal e com DAC 6 2,0 

Perfusão normal, tomografia com cálcio e com DAC 66 21,8 

Perfusão alterada, tomografia normal e com DAC 4 1,3 

Perfusão alterada, tomografia com cálcio e com DAC 50 16,5 

De acordo com os dados da Tabela 6, observa-se uma predominância de homens (75,9%) na 

amostra. Observa-se ainda que 58,4% do pacientes não apresentavam DAC, e que 48,2%, tinham 

perfusão normal e tomografia com cálcio. 
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O total de 177 (58,4%) indivíduos foram considerados sem evidências 

de DAC no momento de realização dos exames, dos quais 39,5% foram 

normais na avaliação combinada e 45,2%, apesar de não apresentarem 

alterações na cintilografia já possuíam cálcio coronário à tomografia. Neste 

grupo sem evidência de DAC, apenas 11,3% (20) apresentavam alterações 

nos dois exames e 4% a despeito de alterações na cintilografia não tinham 

cálcio coronário. 

Dos 126 restantes (41,6% da amostra), que apresentavam DAC pelas 

definições, 52,4% (66) apesar de exibirem cálcio coronário não 

apresentavam alterações perfusionais; por outro lado, 39,7% (50) tinham 

ambos os estudos com alterações presentes. 

De acordo com os dados da Tabela 7, verificou-se associação entre 

os resultados na cintilografia e tomografia e DAC (p<0,001).  

 

Tabela 7 - Distribuição dos pacientes por resultado na cintilografia e tomografia, conforme DAC 

  DAC 
Total 

  Ausência Presença 

  N % N % N % 

Total 177 100,0% 126 100,0% 303 100,0% 

Perfusão normal e tomografia normal 70 39,5% 6 4,8% 76 25,1% 

Perfusão normal e tomografia com cálcio 80 45,2% 66 52,4% 146 48,2% 

Perfusão alterada e tomografia normal 7 4,0% 4 3,2% 11 3,6% 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 20 11,3% 50 39,7% 70 23,1% 

χ2
3=62,09 (p<0,001) 

 

Dessa forma, há mais pacientes com perfusão e tomografia normais 

(39,5%) nos casos sem DAC, comparativamente, ao grupo com DAC (4,8%). 
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Em contrapartida, neste último grupo, observou-se maior ocorrência de 

pacientes com perfusão alterada e tomografia com cálcio (39,7%). 

Paralelamente, os resultados concordantes negativos 

correlacionaram-se à ausência de DAC, bem como os resultados 

concordantes positivos foram mais frequentes no grupo com doença. 

De acordo com os dados da Tabela 8, observou-se associação entre 

os resultados de cintilografia e tomografia e as variáveis DM (p=0,045), HAS 

(p=0,032), dislipidemia (p=0,030), resultado da prova funcional (p=0,022), 

percentil do escore de Ca (p<0,001) e escore de Ca (p<0,001). Dessa forma, 

verificou-se que os pacientes sem DAC com perfusão alterada e tomografia 

com cálcio apresentaram mais ocorrências de DM (30,0%) e escore de Ca 

situados igual ou acima do percentil 75 (60,0%) com valores acima de 400 

(40,0%). O grupo com perfusão e tomografias normais apresentou maior 

porcentagem de ausência de HAS (78,6%). O grupo com perfusão normal e 

tomografia com cálcio apresentou a maior porcentagem de pacientes com 

colesterol alterado (42,5%), e a distribuição dos percentis do escore de Ca e 

escore de Ca similares aos do grupo com perfusão alterada e tomografia 

com cálcio. Não se verificaram associações entre os resultados de 

cintilografia e tomografia e as demais variáveis. 
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Tabela 8 - Distribuição dos pacientes sem DAC por tipo de prova funcional, DM, AF, HAS, tabagismo, 

sedentarismo, dislipidemia, dor, resultado da prova funcional, MET, percentil e escore de Ca, conforme 

resultados de cintilografia e tomografia 

  

cintilografia e tomografia 

Total 
Perfusão normal 

e tomografia 

normal 

Perfusão 

normal e 

tomografia com 

cálcio 

Perfusão 

alterada e 

tomografia 

normal 

Perfusão alterada 

e tomografia com 

cálcio 

N % N % N % N % N % 

Estresse π 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

0 64 91,4% 66 82,5% 7 100,0% 17 85,0% 154 87,0% 

1 4 5,7% 14 17,5% 0 0,0% 3 15,0% 21 11,9% 

2 2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 

Teste exato de Fisher (p=0,139)                   

DM 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 65 92,9% 70 87,5% 7 100,0% 14 70,0% 156 88,1% 

Sim 5 7,1% 10 12,5% 0 0,0% 6 30,0% 21 11,9% 

Teste exato de Fisher (p=0,045)                   

AF 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 24 34,3% 23 28,8% 1 14,3% 4 20,0% 52 29,4% 

Sim 46 65,7% 57 71,3% 6 85,7% 16 80,0% 125 70,6% 

Teste exato de Fisher (p=0,551)                   

HAS 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 55 78,6% 50 62,5% 4 57,1% 10 50,0% 119 67,2% 

Sim 15 21,4% 30 37,5% 3 42,9% 10 50,0% 58 32,8% 

Teste exato de Fisher (p=0,032)                   

Tabagista 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 65 92,9% 72 90,0% 6 85,7% 16 80,0% 159 89,8% 

Sim 5 7,1% 8 10,0% 1 14,3% 4 20,0% 18 10,2% 

Teste exato de Fisher (p=0,268)                   

Sedentario 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 33 47,1% 50 62,5% 5 71,4% 10 50,0% 98 55,4% 

Sim 37 52,9% 30 37,5% 2 28,6% 10 50,0% 79 44,6% 

Teste exato de Fisher (p=0,209)                 
 

Dislipidemia 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 52 74,3% 46 57,5% 7 100,0% 14 70,0% 119 67,2% 

(Continuação) 
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Sim 18 25,7% 34 42,5% 0 0,0% 6 30,0% 58 32,8% 

Teste exato de Fisher (p=0,030)                   

Dor 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Não 68 97,1% 77 96,3% 7 100,0% 18 90,0% 170 96,0% 

Sim 2 2,9% 3 3,8% 0 0,0% 2 10,0% 7 4,0% 

Teste exato de Fisher (p=0,495)                   

Resultado® 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

Normal 32 45,7% 34 42,5% 3 42,9% 11 55,0% 80 45,2% 

NPC* 4 5,7% 3 3,8% 2 28,6% 0 0,0% 9 5,1% 

NL ate FC 11 15,7% 11 13,8% 2 28,6% 1 5,0% 25 14,1% 

Não afasta 19 27,1% 19 23,8% 0 0,0% 2 10,0% 40 22,6% 

Inconclusivo 0 0,0% 4 5,0% 0 0,0% 4 20,0% 8 4,5% 

Dipi dor 0 0,0% 2 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 

Dipi ecg 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 0,6% 

Isquemia 4 5,7% 7 8,8% 0 0,0% 1 5,0% 12 6,8% 

Teste exato de Fisher (p=0,022)                   

MET 64 100,0% 66 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 154 100,0% 

< 10 7 10,9% 13 19,7% 1 14,3% 4 23,5% 25 16,2% 

>=10 57 89,1% 53 80,3% 6 85,7% 13 76,5% 129 83,8% 

Teste exato de Fisher (p=0,375)                   

Percentil Ca 70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

P25 70 100,0% 15 18,8% 7 100,0% 2 10,0% 94 53,1% 

P25 a P50 0 0,0% 10 12,5% 0 0,0% 2 10,0% 12 6,8% 

P50 a P75 0 0,0% 21 26,3% 0 0,0% 4 20,0% 25 14,1% 

P75 a P90 0 0,0% 22 27,5% 0 0,0% 7 35,0% 29 16,4% 

P90 0 0,0% 12 15,0% 0 0,0% 5 25,0% 17 9,6% 

Teste exato de Fisher (p<0,001)                   

Score de Ca  70 100,0% 80 100,0% 7 100,0% 20 100,0% 177 100,0% 

0 70 100,0% 1 1,3% 7 100,0% 0 0,0% 78 44,1% 

0 ---| 100 0 0,0% 45 56,3% 0 0,0% 7 35,0% 52 29,4% 

100 ---| 400 0 0,0% 19 23,8% 0 0,0% 5 25,0% 24 13,6% 

400 ---| 1000 0 0,0% 11 13,8% 0 0,0% 6 30,0% 17 9,6% 

> 1000 0 0,0% 4 5,0% 0 0,0% 2 10,0% 6 3,4% 

Teste exato de Fisher (p<0,001)                   

π Tipo de prova funcional, sendo 0 - teste ergométrico, 1 - farmacológica com dipiridamol e 2 - 

faramacológica com dobutamina. ® Resultado da prova funcional * Não prenche os critérios 

Tabela 8                                          (Continuação) 
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Analisando o perfil do grupo de pacientes sem DAC, observou-se a 

idade média de 55,6 anos (DP=10,6), variando de 33 a 79 anos, altura 

média 1,7m (DP=0,1), a mínima de 1,47 m e a máxima de 2,03 m, o peso 

médio 83,1Kg (DP=15,8), alcançando de 46 a 126 kg e o IMC de 28,2 

(DP=4,8),  o menor 18 e o maior 54,5 e, em sua maioria, do gênero 

masculino (71,2%).  

Quanto à distribuição dos fatores de risco nesse grupo, houve 

antecedentes familiares em 70,6%, 44,6% de sedentários, 32,8% de 

hipertensos e dislipidêmicos, 11,9% de diabéticos e 10,2% de tabagistas. A 

média do número de fatores de risco clássico por paciente foi de 1,6 (DP 

1,0), variando de nenhum a quatro. 

Já quanto às medicações, as mais utilizadas foram as estatinas 

(33,7%) com os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou 

bloqueadores de receptores de angiotensina (29,7%), seguidas pelos 

antiplaquetários (18,%) e betabloqueadores (17,7%), os demais tiveram 

percentuais menores, como diuréticos (8,6%), bloqueadores de canais de 

cálcio (8,0%), a amiodarona (3,4%) e nitratos (1,7%). Entretanto, quase 

metade fazia uso de outros medicamentos (45,7%).  

Neste grupo, a maioria dos pacientes fez teste ergométrico (87%), e 

os demais estresse farmacológico com dipiridamol (11,9%) e apenas dois 

realizaram estresse com dobutamina (1,1%). Dentre os que foram 

submetidos ao teste ergométrico, a maioria utilizou o protocolo de Bruce 

(67,1%), uma menor parte o de Ellestad (24,5%) e poucos necessitaram 

utilizar o protocolo de Bruce modificado (8,4%). A quase totalidade dos 
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pacientes não apresentou dor torácica durante as provas funcionais (96%). 

No grupo na análise do segmento ST, quase metade teve 

infradesnivelamento maior que 1,0 mm (43,7%), e a outra parte (43,3%) não 

apresentou alterações, restando poucos com alterações menores que 1,0 

mm (13%). Analisando-se a carga de trabalho, a grande maioria dos que 

realizou o teste ergométrico (83,8%) superou os 10,1 METs. 

Em relação ao resultado das provas funcionais nesses grupos, foram 

consideradas normais em 45,2% e não preenchiam critérios 5,1%, 

totalizando quase 50,3% de provas sem evidências de isquemia.  

Entretanto, 14,1% delas foram normais até a frequência atingida, 

22,6% das provas tiveram como resultado, não podendo afastar isquemia e, 

ainda, 4,5% foram consideradas inconclusivas, quer fosse pela presença do 

bloqueio de ramo esquerdo ou outro fator limitante à interpretação do ECG, 

como por exemplo, a presença de ritmo de marca-passo artificial. Se os 

testes considerados inconclusivos fossem agrupados, os normais até a 

frequência com os que não permitiram afastar a isquemia, teríamos também 

41,2% dos testes funcionais sem permitir diagnosticar a presença ou 

ausência de isquemia com maior grau de confiabilidade.  

Por outro lado, apenas 6,8% tiveram resultados indicativos de 

isquemia, considerando-se os realizados com dipiridamol, sendo 

considerados sugestivos de isquemia pelo sintoma de dor em 1,1% e por 

alterações do ECG em 0,6% dos estudos, totalizando-se 8,5% dos testes 

sugestivos de isquemia. 
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Na análise das cintilografias nesse grupo, a grande maioria (84,7%) 

não apresentou alterações de perfusão. Dos restantes (15,3%), a maior 

parte possuía, ao menos, um componente isquêmico (11,9%). 

A avaliação de cálcio pela tomografia demonstrou que a maior parte 

desse grupo apresentou cálcio coronário (56,5%). 
De outro modo, procurou-se analisar os pacientes que se 

submeteram a ambos os exames e que já possuíam DAC conhecida ou 

manifesta, que totalizaram 126, dos quais quatro não possuíam informações 

angiotomográficas sobre os vasos epicárdicos, restando 122 indivíduos 

nesse grupo, cuja idade média foi de 62,3 anos (DP=10,9), a mínima de 32 e 

a máxima de 86 anos, a altura média 1,7m (DP=0,1), variando de 1,44 a 

1,96 m, o peso médio 80,9Kg (DP=15) alcançando de 46 a 130 kg, e o IMC 

de 27,8 (DP=4,2) 18,7 a 43,9, sendo em sua maioria do gênero masculino 

(82,5%). Quanto à distribuição dos fatores de risco nesses indivíduos, havia 

antecedentes familiares em 76,2%, hipertensos em 50%, dislipidêmicos em 

40,5%, sedentários em 37,3%, diabéticos em 20,6% e tabagistas em 7,9%. 

A média do número de fatores de risco clássico por paciente foi de 2,0 (DP 

1,0), variando de nenhum a cinco. 

No grupo, a distribuição das medicações mais usadas, em ordem 

decrescente, constituiu-se de: antiplaquetários (72%), estatinas (60%), 

inibidores de ECA/BRA (41,6%), betabloqueadores (36,8%), nitratos (20%); 

as demais tiveram percentuais menores, como diuréticos e bloqueadores de 

cálcio (16,0% cada), a amiodarona (4,8%). Entretanto, mais da metade fazia 

uso de outros medicamentos (59,2%).  
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Nesse grupo, procurou-se a associação entre os pacientes com 

distintos graus de obstrução das coronárias, conforme o escore atribuído e 

as diversas variáveis analisadas. Entre 0-2 estavam aqueles  sem lesões, 

irregularidades parietais ou lesões discretas  (respectivamente, 0,1 e 2, 

sendo agrupados para efeito de análise). Já no outro grupo (3-5), 

correspondiam a lesões descritas, como moderadas, acentuadas ou 

oclusão, respectivamente, 3, 4 e 5. 

De acordo com os dados da Tabela 9, verificou-se associação entre o 

escore das artérias e DM (p=0,019), percentil do escore de Ca (p<0,001) e 

escore de Ca (p<0,001).  

 
Tabela 9 - Distribuição dos pacientes com DAC por tipo de prova funcional, DM, AF, HAS, tabagismo, 
sedentarismo, colesterol, dor, resultado da prova funcional, MET, percentil, escore de Ca, isquemia, 
extensão da persistência e isquemia, conforme resultados de cintilografia e tomografia 

  

escore das artérias 
Total 

0 a 2 3 a 5 

N % N % N % 

Estresseπ 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

0 24 77,4% 79 86,8% 103 84,4% 

1 7 22,6% 10 11,0% 17 13,9% 

2 0 0% 2 2,2% 2 1,6% 

Teste exato de Fisher (p=0,190)             

DM 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 29 93,5% 67 73,6% 96 78,7% 

Sim 2 6,5% 24 26,4% 26 21,3% 

χ2
1=5,47 (p=0,019)             

AF 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 11 35,5% 18 19,8% 29 23,8% 

Sim 20 64,5% 73 80,2% 93 76,2% 

χ2
1=3,15 (p=0,076)             

HAS 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 18 58,1% 42 46,2% 60 49,2% 

                                         (Continuação) 
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Sim 13 41,9% 49 53,8% 62 50,8% 

χ2
1=1,31 (p=0,252)             

Tabagismo 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 28 90,3% 84 92,3% 112 91,8% 

Sim 3 9,7% 7 7,7% 10 8,2% 

Teste exato de Fisher (p=0,713)             

Sedentarismo 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 16 51,6% 60 65,9% 76 62,3% 

Sim 15 48,4% 31 34,1% 46 37,7% 

χ2
1=2,02 (p=0,155)             

Colesterol alterado 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 20 64,5% 53 58,2% 73 59,8% 

Sim 11 35,5% 38 41,8% 49 40,2% 

χ2
1=0,38 (p=0,538)             

Dor 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 30 96,8% 84 92,3% 114 93,4% 

Sim 1 3,2% 7 7,7% 8 6,6% 

Teste exato de Fisher (p=0,678)             

Resultado®  31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Normal 32 45,7% 11 55,0% 80 45,2% 

NPC* 4 5,7% 0 ,0% 9 5,1% 

NL ate FC 11 15,7% 1 5,0% 25 14,1% 

Não afastado 19 27,1% 2 10,0% 40 22,6% 

Inconclusivo 0 ,0% 4 20,0% 8 4,5% 

Dipi dor 0 ,0% 0 ,0% 2 1,1% 

Dipi ecg 0 ,0% 1 5,0% 1 ,6% 

Isquemia 4 5,7% 1 5,0% 12 6,8% 

Teste exato de Fisher (p=0,315)             

MET (Corrigido) 24 100,0% 79 100,0% 103 100,0% 

< 10 7 29,2% 27 34,2% 34 33,0% 

>=10 17 70,8% 52 65,8% 69 67,0% 

χ2
1=0,21 (p=0,648)             

Percentil do escore de Ca 15 100,0% 15 100,0% 30 100,0% 

P25 8 53,3% 0 ,0% 8 26,7% 

P25 a P50 2 13,3% 0 ,0% 2 6,7% 

P50 a P75 3 20,0% 4 26,7% 7 23,3% 

Tabela 9                         (Continuação) 

                          (Continuação) 
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P75 a P90 2 13,3% 3 20,0% 5 16,7% 

P90 0 ,0% 8 53,3% 8 26,7% 

Teste exato de Fisher (p<0,001)             

Escore de Ca (faixa) 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

0 7 22,6% 0 ,0% 7 5,7% 

0 ---| 100 21 67,7% 77 84,6% 98 80,3% 

100 ---| 400 2 6,5% 5 5,5% 7 5,7% 

400 ---| 1000 0 ,0% 7 7,7% 7 5,7% 

acima de 1000 1 3,2% 2 2,2% 3 2,5% 

Teste exato de Fisher (p<0,001)             

Isquemia 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Não 26 83,9% 66 72,5% 92 75,4% 

Sim 5 16,1% 25 27,5% 30 24,6% 

χ2
1=1,61 (p=0,205)             

Extensão da Persistência£ 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

0 24 77,4% 63 69,2% 87 71,3% 

1 3 9,7% 15 16,5% 18 14,8% 

2 4 12,9% 11 12,1% 15 12,3% 

3 0 ,0% 2 2,2% 2 1,6% 

Teste exato de Fisher (p=0,799)             

Extensão da Isquemia£ 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

0 26 83,9% 66 72,5% 92 75,4% 

1 5 16,1% 21 23,1% 26 21,3% 

2 0 ,0% 4 4,4% 4 3,3% 

Teste exato de Fisher (p=0,495)             

Persistência e Isquemia 31 100,0% 91 100,0% 122 100,0% 

Sem persistência, sem isquemia 20 64,5% 48 52,7% 68 55,7% 

Sem persistência, com isquemia 4 12,9% 15 16,5% 19 15,6% 

Com persistência, sem  isquemia 6 19,4% 18 19,8% 24 19,7% 

Com persistência, com isquemia 1 3,2% 10 11,0% 11 9,0% 

Teste exato de Fisher (p=0,566)             

π Tipo de prova funcional, sendo 0 - teste ergométrico, 1 - farmacológica com dipiridamol e 2 - farmacológico com 

dobutamina. ® Resultado da prova funcional *Não prenche critérios. £ Na avaliação da extensão, tanto da 

persistênica como da isquemia foram considerados, 0 – ausência, 1 – pequena, 2 – moderada e 3 – grande. Obs: 

houve quatro casos sem informação do escore de artérias  

 

Tabela 9                         (Continuação) 
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Dessa forma, observa-se maior ocorrência de DM em pacientes com 

escore de artéria acima de 3 (26,4%) que em pacientes com escore até 2 

(6,5%), além de se perceber maior porcentagem de pacientes com escore 

do cálcio presente, porém, inferior a 100 (84,6%). Não se verificaram 

associações entre o escore das artérias e as demais variáveis. 

Com intuito de se avaliar a presença de isquemia e sua associação 

com os resultados combinados dos métodos, inicialmente, procurou-se 

identificar as diferenças no grau de alteração do segmento ST, consideradas 

desfechos substitutos ou equivalentes da isquemia na análise 

eletrocardiográfica. 
De acordo com os dados da Tabela 10 e Figura 3, não foram 

observadas diferenças nas médias de ST max por resultados de cintilografia 

e tomografia (p=0,288). 

 

Tabela 10 - Medidas-resumo de ST max por resultados de cintilografia e tomografia 

Resultados de cintilografia e 

tomografia 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1º 

Quartil 
Mediana 

3º 

Quartil 
N 

Perfusão normal e tomografia 

normal 
-0,56 0,95 -4,50 0,00 -1,00 0,00 0,00 70 

Perfusão normal e tomografia 

com cálcio 
-0,64 0,85 -3,50 0,00 -1,00 0,00 0,00 76 

Perfusão alterada e tomografia 

normal 
-0,29 0,49 -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 7 

Perfusão alterada e tomografia 

com cálcio 
-0,31 0,73 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16 

Quatro casos sem informação de St máx no grupo perfusão normal e tomografia com cálcio e 

perfusão alterada e tomografia com cálcio. Teste de Kruskal-Wallis (p= 0,288) 
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Figura 3 - Box-plot de ST max por resultados de cintilografia e tomografia 

 

Foi avaliado também se havia diferenças entre o grau de alterações 

do segmento ST e os grupos separados pelo grau de obstrução das artérias 

pela angiotomografia.  

De acordo com os dados da Tabela 11 e Figura 4, não foram 

observadas diferenças nas médias de ST max por status das artérias 

(p=0,661). 

 

Tabela 11 - Medidas-resumo de ST max por status das artérias 

status das 

artérias 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1º 

Quartil 
Mediana 

3º 

Quartil 
N 

0 a 2 -0,71 0,86 -2,50 0,00 -1,00 0,00 0,00 31 

3 a 5 -0,79 0,83 -3,50 0,00 -1,50 -1,00 0,00 90 

Cinco casos sem informação de status de artéria e/ou de ST Max  

t119=0,44 (p=0,661) 
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Figura 4 - Box-plot de ST max por status das artérias 

 

No subgrupo de 128 pacientes, em que se conseguiu seguimento, o 

tempo médio foi de 824,5 dias (DP 385,9), se for considerada a presença ou 

ausência de DAC conhecida ou manifesta. Nesse grupo, observa-se que a 

aleatoriedade da amostra permitiu uma representatividade similar de ambos 

os grupos, e os sem DAC previamente conhecida representaram 51,6% (66) 

e os 48,4% (62) restantes eram considerados, como portadores de DAC 

conforme os critérios estabelecidos. Além das diferenças já previamente 

apontadas entre esses dois grupos, a exemplo da idade menor no grupo 

sem DAC, com p<0,001, a proporção das frequências das diferentes 

variáveis, como fatores de risco e medicações em uso manteve-se 

semelhante nos dois subgrupos com seguimento, sendo a única diferença 

estatisticamente significativa com p<0,001, o tempo de seguimento menor 

no grupo sem DAC [média de 714 dias (DP 400,4) versus 942,2 dias (DP 

334,7)]. 

A respeito dos eventos considerados, como censura no seguimento, 

houve dois óbitos (1,6%) confirmados, mas nenhum de causa 
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cardiovascular, sendo um suícidio e outro por sépsis relacionada a uma 

pneumonia. Não houve nenhum IAM no período de observação dos 

pacientes.  

Quando foram analisadas as angioplastias realizadas após a inclusão 

dos pacientes no presente estudo, verificou-se que dez foram submetidos a 

uma angioplastia e um mesmo paciente, a duas angioplastias em tempos 

diferentes, porém, para efeitos de seguimento, foi considerada como 

censura a data da primeira angioplastia, totalizando após a censura 11 ATCs 

(8,6%) realizadas. 

Já as cirurgias de revascularização miocárdica, ocorreram em quatro 

pacientes (3,1%). Assim, o evento com mais frequência registrado foi a 

cinecoronariografia, tendo ocorrido 27 vezes (21,1%); entretanto, quando se 

considerou por paciente, foram 19 procedimentos em diferentes pacientes e 

em quatro o mesmo foi realizado duas vezes em tempos distintos, sendo 

novamente admitido para censura aquele em que aconteceu mais 

precocemente a inclusão, totalizando 23 cinecoronariografias para efeito de 

seguimento.  

Avaliando-se o total de eventos ocorridos isoladamente, tem-se 45, 

porém aqueles contabilizados para efeito de seguimento somaram 39, 

conforme as censuras dos ocorridos mais de uma vez no mesmo paciente, 

sendo um com duas angioplastias e quatro com duas cinecoronariografias 

em tempos distintos. Se fossem considerados apenas eventos 

cardiovasculares, então, haveria um total de 37 eventos isolados (dois óbitos 

de causa não cardíaca). 
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Ao se avaliar os eventos combinados nesse subgrupo separado pela 

presença ou não de DAC, observou-se a seguinte distribuição nos sem 

evidência de DAC: um óbito não cardiovascular, três angioplastias, quatro 

cirurgias de revascularização miocárdica e oito coronariografias, totalizando 

16 eventos combinados. Por outro lado, naqueles com antecedente de DAC 

houve: também um óbito não cardiovascular, nenhum IAM ou 

revascularização cirúrgica e, em contrapartida, foram observados oito 

angioplastias e 14 coronariografias, totalizando 23 eventos combinados. 

Uma vez que o número de óbitos foi igual nos dois subgrupos, 

nenhum deles foi cardiovascular, não houve IAM em nenhum deles, nem 

foram detectadas diferenças nessas variáveis. 

Por outro lado, quando as angioplastias foram analisadas 

estatisticamente estas foram menos frequentes, e as revascularizações mais 

prevalentes naqueles sem DAC conhecida ou manifesta, com p=0,047 e 

p=0,025, respectivamente. A ocorrência de cinecoronariografia em ambos os 

subgrupos não mostrou diferença estatisticamente significativa ( p=0,059). 

Para avaliar o tempo de ocorrência de ATC, conforme a DAC e os 

resultados de cintilografia e tomografia, as funções de sobrevivência de 

Kaplan-Meier foram comparadas. Os dados da Tabela 12 apresentam um 

resumo sobre o total de pacientes, conforme a ocorrência de ATC.  

Ainda de acordo com a referida tabela, não foram verificadas 

ocorrências de ATC nos grupos perfusão normal e tomografia sem cálcio,  

perfusão alterada e tomografia sem cálcio. Desta forma, estes dois grupos 

não foram analisados pelo fato de todos os casos serem censurados. 
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Tabela 12– Total de casos, ocorrências de ATC e censuras na amostra 

Grupos N ATC 
Censuras 

N % 

Total 128 11 117 91,4% 

DAC       

Não 66 3 63 95,5% 

Sim 62 8 54 87,1% 

Cintilografia e tomografia     

Perfusão normal e tomografia sem cálcio 33 0 33 100,0% 

Perfusão normal e tomografia com cálcio 65 6 59 90,8% 

Perfusão alterada e tomografia sem cálcio 4 0 4 100,0% 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 26 5 21 80,8% 

 

 

Com base nos dados das Tabelas 13 e 14, pode-se notar que a 

função de sobrevivência em pacientes, conforme DAC foram similares (p= 

0,215 – Teste de Log-Rank; p=0,126 - Breslow), e o tempo médio estimado 

de ocorrência de ATC foi de 1.286,25 dias e 1.204,88 dias, respectivamente, 

para pacientes com e sem DAC.  

De forma similar, não foram observadas diferenças entre as funções 

de sobrevivência entre os grupos com perfusão alterada e normal, ambas 

com cálcio na tomografia ( p= 0,294 – Teste de Log-Rank; p=0,171 - 

Breslow). 
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Tabela 13 – Tempo médio em dias de ocorrência de ATC estimado baseado na função de 

sobrevivência de Kaplan-Meier 

  Média 
Erro-

padrão 

Intervalo de Confiança de 95% 

Limite Inferior Limite Superior 

Total 1.245,56 28,06 1.190,55 1.300,56 

DAC       

Não 1.286,25 30,55 1.226,37 1.346,13 

Sim 1.204,88 46,37 1.113,99 1.295,78 

Cintilografia e tomografia     

Perfusão normal e tomografia com cálcio 1.243,70 38,34 1.168,56 1.318,85 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 1.132,41 86,92 962,04 1.302,78 

 

 

Tabela 14 – Testes de comparação das funções de sobrevivência para ATC 

Testes de comparação das curvas χ2 gl p 

DAC       

Log Rank (Mantel-Cox) 1,54 1 0,215 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 2,34 1 0,126 

Tarone-Ware 2,04 1 0,153 

Cintilografia e tomografia       

Log Rank (Mantel-Cox) 1,10 1 0,294 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 1,87 1 0,171 

Tarone-Ware 1,53 1 0,216 

 

As Figuras 5 e 6 apresentam as funções de sobrevivência para ATC, 

respectivamente, por DAC e os resultados de cintilografia e tomografia. 
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Figura 5 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier para ATC por DAC  

 

 
Figura 6 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier para ATC por resultados de cintilografia e 
tomografia 
 

Para avaliar o tempo de ocorrência de CAT, conforme DAC e os 

resultados de cintilografia e tomografia comparou-se as funções de 

sobrevivência de Kaplan-Meier. 

Os resultados da Tabela 15 apresentam um resumo sobre os totais 

de pacientes, conforme ocorrência de ATC.  

0
.2

5
.5

.7
5

1

0 500 1000 1500
tempo (dia)

IC 95% IC 95%
Sem DAC Com DAC

Função de sobrevivência de Kaplan-Meier
0

.2
5

.5
.7

5
1

0 500 1000 1500
tempo (dia)

IC 95% IC 95%
Perfusão normal Perfusão alterado

Função de sobrevivência



 75 

Ainda de acordo com a Tabela 15, não foram verificadas ocorrências 

de CAT nos grupos perfusão normal e tomografia normal e perfusão alterada 

e tomografia normal. Desta forma, os dois grupos não foram analisados pelo 

fato de todos os casos apresentarem censura. 

 

Tabela 15 – Total de casos, ocorrências de CAT e censuras na amostra 

Grupos N CAT 
Censuras 

N % 

Total 128 22 106 82,8% 

DAC       

Não 66 8 58 87,9% 

Sim 62 14 48 77,4% 

Cintilografia e tomografia         

Perfusão normal e tomografia sem cálcio 33 0 33 100,0% 

Perfusão normal e tomografia com cálcio 65 15 50 76,9% 

Perfusão alterada e tomografia sem cálcio 4 0 4 100,0% 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 26 7 19 73,1% 

 

Pelos dados das Tabelas 16 e 17, pode-se notar que a função de 

sobrevivência para CAT em pacientes, conforme DAC foram similares (p= 

0,284 – Teste de Log-Rank; p=0,178 - Breslow), e o tempo médio estimado 

de ocorrência de CAT foi de 1.186,08 dias e 1.082,77dias, respectivamente, 

para pacientes com e sem DAC.  

De forma similar, não foram observadas diferenças entre as funções 

de sobrevivência entre os grupos com perfusão alterada e normal, ambas 

com cálcio na tomografia ( p= 0,840 – Teste de Log-Rank; p=0,570 - 

Breslow).  
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Tabela 16 – Tempo médio de ocorrência de CAT estimado com base na função de 

sobrevivência de Kaplan-Meier 

  Média 
Erro- 

padrão 

Intervalo de Confiança de 95% 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Total 1.135,74 40,27 1.056,80 1.214,67 

Não 1.186,08 50,80 1.086,52 1.285,65 

Sim 1.082,77 62,22 960,83 1.204,71 

Cintilografia e tomografia         

Perfusão normal e tomografia com cálcio 1.072,09 61,14 952,25 1.191,92 

Perfusão alterada e tomografia com cálcio 954,77 98,29 762,11 1.147,42 

 

 

Tabela 17– Testes de comparação das funções de sobrevivência para CAT 

Testes de comparação das curvas χ2 gl P 

DAC       

Log Rank (Mantel-Cox) 1,15 1 0,284 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 1,82 1 0,178 

Tarone-Ware 1,55 1 0,212 

Cintilografia e tomografia       

Log Rank (Mantel-Cox) 0,04 1 0,840 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 0,32 1 0,570 

Tarone-Ware 0,16 1 0,687 

 

 

As Figuras 6 e 7 apresentam as funções de sobrevivência para CAT, 

respectivamente, por DAC e os resultados de cintilografia e tomografia. 
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Figura 6 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier para CAT por DAC  

  

 

 
Figura 7 - Função de sobrevivência de Kaplan-Meier para CAT por resultados de cintilografia e 

tomografia
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5.1  Aspectos demográficos e clínicos 

 

Em uma amostra populacional com DAC, suspeita ou conhecida, é 

esperada a presença de maior quantidade de homens, conforme observado 

(75,9%), assim como antecedentes familiares de insuficiência coronariana 

(72,9%). 

Ao avaliar os demais fatores de risco clássico em relação aos dados 

disponíveis da população brasileira, de acordo com o estudo “Corações do 

Brasil”, publicado em 2005, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 

observou-se maior frequência de hipertensos, 39,9 % nessa população 

versus 28,5 % de todo Brasil, muito semelhante aos 29,1% apenas da região 

Sudeste do País, de onde provém nossa amostra (Nascimento Neto, 2005).  

Em relação à dislipidemia, como o referido estudo avaliou 

separadamente níveis de colesterol e triglicerídeos, não se pode fazer uma 

inferência direta, entretanto, encontrou-se dislipidemia em, 

aproximadamente, 36% dos pacientes, considerando-se a idade média de 

nossa amostra de 58,4 anos. O estudo mostra que, no Brasil, os níveis de 

colesterol na população acima de 54 anos estiveram próximos a 32,3%, 

muito próximo do encontrado em nosso trabalho.  

Na avaliação do diabetes, de forma semelhante o mesmo estudo 

avaliou apenas os valores de glicemia, cujos pontos de corte foram situados 

entre 100 e 110 mg/dl e acima de 110 mg/dl, respectivamente 8,0% e 9,0%, 

enquanto no presente estudo foram encontrados 15,5% de diabéticos na 

amostra. 
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Quanto ao tabagismo, encontrou-se uma frequência 

consideravelmente menor à da população brasileira, em geral, conforme o 

estudo realizado por Nascimento Neto (2005). Documentou-se apenas 9,2% 

contra os 24,2% relatados no trabalho da SBC. Estes dados podem decorrer 

de um viés de amostra, visto que parte da população por já ter 

acompanhamento médico por DAC ou em risco pela a alta prevalência de 

antecedentes, já tenha sido medicamente aconselhada a cessar o 

tabagismo. Pode-se levar em consideração a intensificação das campanhas 

educacionais e leis contra o tabagismo que foram recentemente 

intensificadas. 

Considerando-se o predomínio do gênero masculino e a idade média 

em torno dos 58 anos e a média de 1,7 (DP 1,0) de fatores de riscos por 

paciente, pode-se dizer que se encontrava diante de uma população de risco 

intermediário quando esta amostra foi analisada separadamente, entre 

aqueles sem DAC conhecida, a média de fatores de riscos foi de 1,6 (DP 

1,0) versus  2,0 fatores (DP 1,0) naqueles já com DAC manifesta (p<0,01); 

em concordância com as informações do estudo de Framinghan, que relata 

maior risco relativo de doença coronária em 16 anos, conforme aumenta o  

número de fatores de riscos associados (Wilson et al., 1999). 

Quanto a outros fatores como  IMC, a média da amostra de 28 

equivale a sobrepeso, conforme os dados nacionais disponíveis, 

aproximadamente, 35% encontram-se na faixa de sobrepeso, entre 25 e 30 

de IMC. Já em relação ao sedentarismo, quase 60% de nossa população 

declarou-se não sedentária. Ainda que se possa discutir, o que é preciso 
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para se considerar um indivíduo ativo; os dados brasileiros fazem referência 

que 83% da população estudada, em 2005 pela SBC, não praticavam 

nenhuma atividade física e, na Região Sudeste do País, onde este estudo foi 

desenvolvido, esse número correspondia a 79,2%. Esta discrepância talvez 

esteja relacionada à intervenção dos médicos na mudança de hábitos de 

vida de seus pacientes com o objetivo de atuar sobre os fatores 

modificáveis. Aqui os profissionais médicos, bem como a conscientização 

dos pacientes merecem algum crédito por essa mudança (Wilson et al 

1999). 

Na distribuição das medicações utilizadas, acredita-se que os 

achados encontram justificativa do tamanho da amostra e no tipo de 

pacientes avaliados, interpretando-os como aleatórios. Da mesma forma, a 

apresentação clínica na época da realização de ambos os estudos não foi 

relevante, visto que a conduta adotada a posteriori pelo médico assistente foi 

independente desta análise de combinação de resultados. 

 

5.2  Aspectos das provas funcionais 

 

Alguns dados em relação às provas funcionais cabem destaque, 

assim como preconizado pelas diretrizes  brasileiras (Chalela et al., 2002), 

como em publicações internacionais (Klocke et al., 2003 e Berman et al., 

2006). O teste ergométrico foi a principal prova funcional, sendo utilizada em 

85,8% dos indivíduos. Ainda mais importante foi o fato de que a média de 

frequência de injeção do radiofármaco nos testes ergométricos ficou em 
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88,8%, portanto, acima dos 85% preconizados na literatura. Ainda julga-se 

cabível o comentário de que o protocolo mais usado foi o de Bruce (65,5%), 

talvez o de mais vasta literatura e mais adequado a uma população com 

nossa média de idade, e a análise da capacidade funcional dos testes 

ergométricos, sendo que mais de 77% atingiram mais de 10,1 METs,  parece 

corroborar dois outros dados já obtidos, o da menor taxa de sedentarismo e 

da escolha adequada do protocolo e sua eficácia (Lear et al., 1999; Marshall 

et al., 2010). 

 

5.3  Aspectos da tomografia de coronárias combinada à cintilografia de 

perfusão miocárdica 

 

Um dos principais motivos de se avaliar a associação da tomografia 

de coronárias à consagrada cintilografia de perfusão miocárdica, 

amplamente estabelecida e respaldada por inúmeros consensos (Chalela, 

2002; Klocke, 2003; Hendel, 2009; Hendel, 2010), na avaliação de DAC, 

tanto para diagnóstico como para prognóstico é o fato de que este exame 

pode agregar valor à estratificação de risco. Os estudos de perfusão 

miocárdica com diferentes técnicas e medicamentos evoluíram ao longo do 

tempo, como importantes ferramentas na avaliação clínica de pacientes com 

DAC suspeita ou manifesta. Vários estudos com milhares de pacientes 

atestaram suas capacidades diagnósticas e prognósticas nesses pacientes 

(Brown et al., 1991; 1993a; 1996; Hachamovitch et al., 1998; Shaw et al., 

2003). A isquemia induzida, traduzida por defeitos transitórios de captação 
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nos estudos de perfusão miocárdica, identificou pacientes de alto risco 

cardiovascular, e a magnitude de risco estava relacionada com a magnitude 

de isquemia miocárdica (Hachamovicth et al., 1998). Por outro lado, 

pacientes com imagens de perfusão miocárdica normais têm um risco de 

morte cardíaca ou infarto do miocárdio menor que 1% (Brown et al., 1991; 

Hachamovitch et al., 1998; Shaw et al., 2003). 

O desenvolvimento de defeitos de perfusão com estresse físico ou 

farmacológico é dependente de uma reserva de fluxo de coronária anormal, 

portanto, estudos de perfusão miocárdica, como a cintilografia (SPECT) são 

potencialmente úteis para identificar os casos com estenoses coronárias que 

geram limitação de fluxo (Gould et al., 1974). Por outro lado, as imagens de 

perfusão miocárdica teriam pouco ou nenhum valor prático na detecção de 

pacientes com doença aterosclerótica coronária precoce, os quais poderiam 

ser candidados a estratégias de prevenção primária agressiva. Dito isto 

acredita-se estar justificada a ideia de testar a  combinação da cintilografia 

miocárdica com a tomografia de coronárias, pelo menos, quanto à 

identificação do cálcio, em especial, naqueles com imagens de perfusão 

normais. 

Quando se olham os resultados obtidos com nossa amostra, pode-

se observar que mais da metade dos pacientes apresentou imagens normais 

(62,7%) e uma menor parte (10,6%) também foi considerada normal, porém, 

não atingiu 85% ou mais da frequência cardíaca preconizada para injeção do 

radiofármaco totalizou, ainda, assim 73,3% de não isquêmicos. Dos 26,7% 

restantes com defeitos de perfusão, pouco mais da metade, correspondem a 
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16,8% do total de indivíduos estudados, apresentou algum grau de isquemia, 

sendo em sua maioria (14,5%) considerados de pequena extensão e os 

restantes (2,3%) de média, não sendo registrado nenhum defeito isquêmico 

de grande extensão na amostra.  

Já o cálcio coronário esteve presente em 71,6% dos indivíduos. 

Apesar da média de escore de cálcio ter sido, aproximadamente, de 186 (DP 

385,9), variando de 0 a 2.625,7, como esta medida não apresenta um 

padrão de distribuição normal ou linear, a maior parte dos indivíduos (69,8%) 

apresentava escore menor que 100, ainda considerado baixo, em valores 

absolutos. Já quando analisados quanto ao percentil para o gênero, idade e 

etnia, os que estavam abaixo do percentil 25%, foram relativamente 

menores (49,7%). 

Pelo exposto, fica demonstrado que a presença de cálcio na 

tomografia foi tão frequente como a de estudos de perfusão normais e muito 

mais frequente que a isquemia. Desta forma, confirmou que pode existir 

cálcio coronário mesmo na ausência de isquemia miocárdica demonstrada à 

cintilografia (Berman et al., 2004).  

Dada a população com alto índice de cintilografias normais e alta 

frequência de cálcio coronário observada, parece-nos ainda mais importante 

a combinação de ambos os métodos, em especial, nos pacientes sem 

diagnóstico de DAC conhecida ou manifesta, no qual a cintilografia normal 

acena com um bom prognóstico a curto e médio prazos (Brown et al., 1991; 

Hachamovitch et al., 1998; Shaw et al., 2003). Isto, porém, não detecta a 

aterosclerose coronária que se pode chamar de subclínica, que pode sugerir 
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a necessidade de estratégias mais agressivas de prevenção primária no 

grupo com cálcio, sendo este preditor de eventos cardiovasculares a longo 

prazo (Greenland et al., 2004; Raggi et al., 2004; Budoff et al., 2007; 2008a; 

2008b; 2009), inclusive com valor incremental, quando comparado aos 

fatores de riscos cardiovasculares tradicionais (Detrano et al., 2008; 

Polonsky et al., 2010). 

Quando se analisou apenas a população sem DAC conhecida, 

observou-se maior frequência (84,7%) de pacientes com exames de 

perfusão normais (p<0,001). Dos 15,3% restantes com defeitos de perfusão, 

mais de três quartos corresponderam a 11,9% do total de indivíduos 

estudados, que apresentaram algum grau de isquemia, sendo em sua 

maioria (10,2%), considerados de pequena extensão e os restantes (1,7%) 

de média, não sendo registrado nenhum defeito isquêmico de grande 

extensão na amostra. A distribuição era semelhante à da amostra global. 

Por outro lado, nesse grupo sem DAC, o cálcio coronário esteve 

presente em 56,5% dos indivíduos, ou seja, em menor frequência do que na 

amostra global (p<0,01). Apesar da média do escore de cálcio ter sido, 

aproximadamente, de 156 (DP 353,5), variando de 0 a 2.625,7, também 

menor que, na amostra total, mas isto não foi estatisticamente significativo 

(p=0,43). A maior parte dos indivíduos (73,4%) apresentou escore menor 

que 100% e 51,9% exibiram valores quantificados abaixo do percentil 25%, 

distribuição esta semelhante à  da amostra global. 

No subgrupo sem DAC, a frequência de SPECT normal foi maior e a 

do cálcio coronário menor que a amostra global. Desta forma, parece que a 
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pesquisa da presença de cálcio coronário na ausência de isquemia 

miocárdica demonstrada à cintilografia é ainda mais relevante  nesta 

população (Berman et al., 2004).  

Ao analisar as combinações dos resultados das cintilografias e das 

tomografias, observa-se concordância dos resultados em, aproximadamente, 

um quarto dos pacientes, ou seja, ausência de isquemia e ausência de 

cálcio (25,1%), valores semelhantes à presença de cálcio e de defeitos de 

perfusão concomitantes (23,1%).  

As discordâncias tiveram uma distribuição bem diferente, no qual a 

maioria (48,2%) correspondeu à presença do cálcio na tomografia na 

ausência de defeitos de perfusão, ou seja, ausência de isquemia no estudo 

de perfusão, comprovando mais uma vez a existência desse grupo em 

particular de pacientes.  

No pequeno grupo, em que houve alteração de perfusão na 

ausência de cálcio (3,6%), podem existir placas não calcificadas (Schenker 

et al., 2008), alterações de reserva coronária relacionadas à microcirculação 

ou remodelamento positivo das paredes arteriais ou até mesmo de artefatos 

técnicos nos exames. De modo semelhante ao observado em nossa 

amostra, na revisão sistemática conduzida por Blaha et al (2009), em 4.870 

indivíduos submetidos à perfusão miocárdica e estudos para determinar o 

escore de cálcio, na ausência de calcificação coronária apenas 6% 

demonstraram algum sinal de isquemia (Blaha et al., 2009) 

Este pequeno grupo seria o nicho que pode vir a se beneficiar da 

combinação e/ou complementação com a angiotomografia das artérias 
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coronárias, que apresenta alto valor preditivo negativo ( Gaemperli et al., 

2007; Budoff et al., 2008a; Meijboom et al., 2008; Miller et al., 2008; Stein et 

al., 2008; Schlett et al., 2011 ), podendo descartar um achado artefatual ou 

confirmar lesões não calcificadas, que justifiquem os achados cintilográficos. 

Quando são analisados os resultados combinados, apenas no 

âmbito dos pacientes sem DAC conhecida (58,4%), parece ainda mais forte 

a importância de se analisar os pacientes com cintilografia normal e sua 

concordância (23,1% da amostra) ou discordância (26,4% da amostra), com 

a presença de cálcio, que juntos correspondem a quase 84,7% dos 

pacientes sem doença. Apenas uma pequena fração apresentou cálcio 

associado às alterações nas imagens de perfusão (6,6%) e outra ainda 

menor (2,3%), às alterações nas imagens de cintilografia na ausência de 

cálcio. 

A  identificação do cálcio no grupo sem doença conhecida permitiria 

re-estratificar mais da metade dos pacientes sem DAC ou um quarto da 

amostra total.  

Mesmo a ausência do cálcio é um dado relevante para a 

estratificação de risco, e o prognóstico de pacientes de risco baixo e 

intermediário, como tem sido demonstrado em vários trabalhos (Garcia et al., 

2009; Sarwar et al., 2009 )  

Uma revisão sistemática conduzida por Blaha et al., em 2009, 

compreendeu 49 artigos , 13 dos quais correlacionavam o escore de cálcio 

com desfechos cardiovasculares adversos em 64.873 pacientes 

assintomáticos. Nesta coorte, apenas 146 (0,56%) dos 25.903 pacientes 
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sem cálcio coronário tiveram um evento cardiovascular durante um 

seguimento médio de 51 meses. Já nos sete estudos que avaliaram o valor 

prognóstico do cálcio coronário em uma população sintomática, apenas 

1,8% dos pacientes sem cálcio tiveram eventos cardiovasculares.  

Em 2004, trabalho publicado por Berman et al. com 1.195 pacientes 

sem DAC, 51% dos quais assintomáticos que realizaram estudo de perfusão 

miocárdica e tomografia para determinação do escore de cálcio. 

Demonstrou-se que a isquemia estava associada à alta probabilidade de 

aterosclerose subclínica pelo CAC, sendo raramente observada para 

CAC<100, assim como predomina nesta amostra. De forma paralela a 

nossos achados, o referido artigo conclui que pacientes com cintilografia 

normal, entretanto, frequentemente possuem aterosclerose extensa pelo 

critério da calcificação coronária. Ainda levanta a premissa de que os 

achados implicam um potencial papel do uso do CAC, como rastreamento 

entre os pacientes que tiveram cintilografias de perfusão normais (Berman et 

al., 2004), suposição essa compartilhada por este autor, que apresenta 

dados, agora brasileiros, que podem somar-se aos já existentes e 

esclarecer, de modo mais preciso as potenciais contribuições clínicas dos 

exames combinados. 

Em 2006, Blumenthal et al., compararam a concordância de 260 

irmãos assintomáticos de meia idade de pacientes indexados hospitalizados 

com menos de 60 anos e doença coronária documentada e concluíram que 

embora os escores de cálcio moderado a acentuados estivessem, 

frequentemente, associados à isquemia induzida, a ausência de 
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calcificações coronárias ou quando estas são discretas, não afasta a chance 

de isquemia miocárdica induzida. Afirmam ainda que os testes de 

rastreamento podem refletir diferentes aspectos ou estágios da doença 

coronária em populações assintomáticas de meia-idade. 

Em 2007, Ramakrishna et al., estudando 835 pacientes  submetidos 

à tomografia por emissão de feixe de elétrons para determinação do cálcio 

coronário e SPECT com intervalo menor de 3 meses, de forma semelhante à 

nossa amostra, entretanto, foi utilizado, MDCT de 64 cortes associada à 

cintilografia e concluíram que, em pacientes selecionados, a calcificação 

coronária tem uma correlação pobre com o escore da soma dos defeitos de 

perfusão (SSS) na SPECT, provavelmente, refletindo a diferença das 

informações fornecidas pelos dois métodos. Em sua amostra, o CAC esteve 

independentemente associado às SPECTs de alto risco, após ajuste das 

variáveis clínicas, concluindo que o CACS e o SSS são complementares na 

predição de mortalidade em pacientes sintomáticos. Apenas o CAC foi 

preditor de mortalidade em assintomáticos que, porém, apresentaram baixa 

mortalidade anual.  

Recentemente, Chang et al. (Chang et al., 2009) no seguimento 

médio de 6,9 anos de 1.126 indivíduos assintomáticos sem doença 

cardiovascular prévia, observaram que a chance de SPECT alterada 

aumentava com o aumento do CAC, assim como  o total de eventos 

cardíacos e de mortes e infarto também aumentavam com o aumento do 

escore de cálcio e com SPECTs alterados. Em seus pacientes com 

cintilografia normal, o conhecimento do CAC traz informação prognóstica 
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incremental, com aumento relativo de 3,55 chances de eventos cardíacos, 

sendo 2,75 vezes para morte e infarto, naqueles com cálcio >400 versus os 

casos com cálcio <10. Os autores concluem que os achados da cintilografia 

e do escore de cálcio são preditores independentes e complementares de 

eventos cardíacos a curto e longo prazos. Desse modo, postulam que 

apesar do resultado de SPECT normal, pacientes com CAC muito elevado 

(>400), identificam indivíduos de alto risco para eventos cardíacos a longo 

prazo. Assim como Berman et al., em 2004, Chang defende que, após uma 

cintilografia de perfusão normal em paciente de risco clínico intermediário 

(população esta semelhante à de nossa amostra) ou alto para doença 

coronária, seja realizado o escore de cálcio no intuito de definir aqueles em 

alto risco a longo prazo de eventos cardiovasculares. Nossos achados 

fortalecem esse raciocínio. 

Em trabalho recém-publicado, von Ziegler et al. (2012) concluíram 

que, em pacientes com escore de cálcio zero, DAC significativa pode ser 

excluída com um alto valor preditivo negativo e que a SPECT adicional 

nesses pacientes permite uma alta acurácia diagnóstica para detecção de 

DAC enquanto reduz o número de pacientes que necessita de 

procedimentos diagnósticos invasivos. Mas, é preciso ter em mente que, 

conforme demonstrado por Min et al. (2010) a conversão de cálcio zero para 

maior que zero é não linear e ocorre com baixa frequência, antes de 4 anos. 

Nenhum fator clínico parece indicar repetição mais precoce do escore de 

cálcio.  
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Assim, acredita-se estar justificada a realização combinada da 

cintilografia de perfusão miocárdica e do escore de cálcio em populações 

semelhantes à nossa, em especial, naquelas sem DAC conhecida ou 

manifesta,  com o objetivo de identificar casos de cintilografia normal ou sem 

sinais de isquemia e com presença de cálcio coronário pela tomografia, 

acrescentando assim informação prognóstica incremental (Sato et al., 2010) 

e identificando pacientes de alto risco para eventos cardiovasculares futuros, 

apesar do baixo risco a curto e médio prazos. 

 A despeito da análise das diferentes variáveis nesse grupo 

específico, algumas associações encontradas merecem destaque e 

suscitam a reflexão que podem ser geradoras de novas hipóteses. 

Observou-se associação entre os resultados combinados da cintilografia e 

tomografia e as seguintes variáveis: hipertensão arterial sistêmica (p=0,032) 

Diabetes mellitus (p=0,045), dislipidemia (p=0,030), o resultado da prova 

funcional (p=0,022), o percentil do escore de cálcio (p<0,001)e o próprio 

escore de cálcio (p<0,001). 

A primeira delas foi entre pacientes com ambos os exames 

negativos e a ausência de HAS, este é um fator de risco clássico para 

doença cardiovascular já de longa data (Yusuf et al., 2004), ou seja, em 

nossa amostra, os pacientes do grupo com SPECT normal e tomografia sem 

cálcio apresentaram maior porcentagem de ausência de HAS (78,6%). Isto 

suscita a hipótese de que estes poderiam realizar apenas um dos dois 

estudos em questão, em um futuro trabalho. 
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Os pacientes com resultados positivos em ambos os  exames, ou 

seja, perfusão alterada e tomografia com cálcio, apresentaram maior 

ocorrência de Diabetes mellitus (30%), escore de cálcio igual ou acima de 

percentil 75 (60%) e valores absolutos de escore de cálcio, acima de 400 

(40%). Estes dados estão de acordo com a literatura e encontram vasto 

respaldo (Berman et al., 2003; Wackers et al., 2004 e 2007; Bax et al. 2006; 

Anand et al., 2006a; 2006b; Budoff et al. 2007; 2008a;2008b; Detrano et al., 

2008; Schenker et al., 2008; Yerramasu et al., 2008 e Nasir et al.,2010). 

Uma associação que se julga bastante interessante foi aquela do 

grupo de pacientes com perfusão normal e com cálcio na tomografia ter 

apresentado maior ocorrência de dislipidemia (42,5%). Estudos como os de 

Pletcher et al. (2010) têm apontado que níveis não ótimos de LDL e HDL 

colesterol em adultos jovens estão independentemente associados com 

aterosclerose coronária duas décadas depois. De forma paralela, 

hipercolesterolemia simples e hiperlipidemia combinada estão associadas 

com aumento do espessamento médio intimal da carótida e da prevalência 

de calcificação coronária em  uma população multiétnica relativamente 

saudável (Paramsothy et al., 2010). Tendo em mente nossos achados, 

assim como os da literatura, parece-nos razoável suscitarmos a 

possibilidade que o paciente com dislipidemia seja um grupo que mais se 

beneficiaria em realizar a investigação combinada com os dois métodos 

sequencialmente; quando, no início, obteve-se uma cintilografia normal ou 

quando houver cálcio coronário na tomografia.   
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No que concerne aos pacientes com DAC conhecida (126), 

correspondentes a 41,5% da amostra, que foram submetidos à avaliação 

combinada com os dois exames, ocorreu o esperado em relação à presença 

de cálcio na tomografia, ou seja, 92,1% apresentavam calcificações 

coronárias, porém quando combinadas a cintilografia, 21,8% de nossa 

amostra total, o equivalente a 52,4% dos pacientes com doença não 

mostraram alterações de perfusão, enquanto 16,5 % da amostra ou 39,7% 

daqueles com DAC conhecida apresentavam alguma alteração de perfusão.  

Apesar de serem considerados com DAC conhecida ou manifesta, 

conforme os critérios já estabelecidos, 7,9% não apresentaram sinais de 

calcificação coronária, dos quais mais da metade 4,7%, também não 

apresentaram alterações nas imagens de perfusão. Pode-se fazer analogia 

aos dados do estudo CONFIRM (Villines et al., 2011) em que 10.037 

pacientes sintomáticos , dos quais 51% apresentavam CAC escore de zero 

e, dentre estes, 16% apresentavam estenoses. Entretanto, 13% foram 

consideradas não obstrutivas, 3,5% maiores que 50% e 1,4% maiores que 

70%, desta forma, demonstrando a possibilidade da doença coronária na 

forma de placas não calcificadas estar presente. 

Quanto à indicação da tomografia neste grupo de pacientes , a 

diretriz brasileira de ressonância e tomografia cardiovascular, pioneira na 

análise do uso do método (Rochite et al., 2006), já acenava com a 

possibilidade futura do uso da MDCT na avaliação de reestenose intra-stent, 

apesar de não indicar seu uso rotineiro, já indicava o aumento da acurácia 

diagnóstica, quando analisados stents com diâmetros superiores a 3mm ou 
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em tronco de coronária esquerda.  Ela também coloca a possiblidade de uso 

da tomografia para avaliação da patência de enxertos cirúrgicos, com alta 

acurácia diagnóstica, ficando limitado apenas por artefatos de clipes 

cirúrgicos metálicos e trechos distais. 

Recentemente, Small et al. (2011) publicaram estudo com base em 

um registro de cinco centros com 10.628 pacientes encontraram 657 com 

RM e classificaram pacientes, como apresentando território coronário não 

protegido pela MDCT ou uma soma da doença dos vasos nativos e da 

patência dos enxertos, que chamaram de escore de proteção das artérias 

coronárias. Os pesquisadores concluíram que a angiotomografia das artérias 

coronárias fornecia dados anatômicos incrementais à avaliação de risco 

clínico para auxiliar a determinar o prognóstico desses pacientes e que o uso 

do referido escore poderia ajudar a identificar  casos de mais gravidade. 

Portanto, mesmo considerando pacientes com DAC conhecida, com 

diferentes graus de obstruções vasculares, sejam elas no leito nativo,  

relacionadas às endopróteses ou enxertos cirúrgicos, artérias ou venosos, 

ainda se encontra, mais da metade dos pacientes (57,1%) que não 

apresentaram defeitos de perfusão nas imagens cintilográficas e, assim, sem 

sinais de isquemia. Nossos resultados também apontam para o potencial 

benefício de se combinar a avaliação de pacientes com DAC por mais de um 

método. As limitações da tomografia foram superadas pela análise funcional 

da cintilografia. 

Neste subgrupo, fez-se necessária a avaliação do grau de estenoses 

encontradas e tentar sua associação com as diferentes variáveis, conforme 
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os dados da Tabela 8. Para tanto, utilizou-se o escore previamente descrito 

no intuito de agrupar os pacientes sem doença obstrutiva (0,1 e 2) versus 

aqueles com lesões obstrutivas, ou seja, moderadas a acentuadas ou com 

oclusões (3,4 e 5). Verificou-se associação entre os escores das artérias e 

portadores de Diabetes mellitus, ou seja, observou-se maior ocorrência de 

diabetes em pacientes com escore acima de 3, isto é, com maior grau de 

obstrução.  

Este achado está em consonância com a literatura, onde em 

trabalho já consagrado, Haffner et al. (1998) demonstraram que pacientes 

diabéticos sem IAM prévio possuiam um risco de infarto tão alto como os 

pacientes não diabéticos com infarto prévio e postulam que este dado 

fornece uma base para o tratamento dos fatores de risco cardiovasculares 

em diabéticos tão agressivamente como em pacientes com infarto prévio. 

Isto foi corroborado por uma série de estudos posteriores que destacam que 

diferentes métodos não invasivos podem auxiliar na estratificação desses 

pacientes. Entretanto, se o tratamento mais intensivo dos fatores de risco 

nesse grupo, inclusive com uso de medicamentos com objetivos de 

prevenção primária, e se esta conduta terá impactos significativos em 

desfechos ou será custo-efetivo, ainda é uma questão a ser respondida por 

trabalhos futuros (Berman et al., 2003; Wackers et al., 2004 e 2007; Bax et 

al., 2006; Anand et al. 2006b; Yerramasu et al., 2008; Villines, 2012;  Nasir et 

al., 2010). 

Também identificou-se associação entre o escore das artérias e o 

percentil de cálcio assim como o escore de cálcio, do seguinte modo, 
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observou-se maior ocorrência de percentil <25 com escores menores que 2 

e de percentil >90 com escores acima de 3 e, de forma semelhante, maior 

ocorrência de escore zero naqueles com menores graus de obstrução, isto 

é, escore de artérias menores que 2. Aqueles com escores de artérias 

superiores a 3 tiveram maior ocorrência de valores de escore de cálcio 

maiores, habitualmente, entre 0 e 100. Isto parece corroborar os artigos que 

relacionam maiores escores de cálcio com maior probabilidade de isquemia 

na cintilografia e de eventos cardiovasculares futuros, sendo indicativo de 

pior prognóstico a longo prazo (Budoff et al.,2007 e 2008; Detrano et al., 

2008; Schenker et al., 2008). 

Acredita-se que, desta forma, apesar da presença de DAC e de 

lesões coronárias nos mais diferentes graus, aqueles com cintilografia 

normal guardam melhor prognóstico, algumas vezes,  com menos de 1% de 

chance de eventos cardiovasculares em 1 ano (Shaw et al.,2003),  

Os argumentos parecem fortalecer o uso racional dos dois exames 

combinados, seja naqueles que apresentarem lesões obstrutivas, por 

ocasião da angiotomografia de coronárias, em que uma cintilografia normal 

lhes conferiria um bom prognóstico a curto prazo ou quando por ocasião da 

cintilografia identificar alterações de perfusão duvidosas, que podem ser 

complementadas com a avaliação anatômica pela MDCT. 

No subgrupo em que se conseguiu seguimento, dadas as 

características de nossa população, que apesar de poder ser classificada 

como de risco clínico intermediário, tendo em vista a idade média, o 

predomínio do gênero masculino e a média de 1,7 fatores de risco por 
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paciente, o grande número de cintilografias normais lhes atribui um risco 

menor de eventos cardiovasculares a curto e médio prazos. Supõe-se, 

assim, que este seja um dos motivos de haver tido um pequeno número de 

eventos registrados no seguimento, a destacar o fato de não ter sido 

documentado nenhum infarto do miocárdio nem de morte de causa 

cardiovascular.  

Quanto às revascularizações ocorridas, em um total de quatro 

apenas, todas em pacientes sem diagnóstico prévio de DAC, e em todos foi 

verificada a presença de cálcio coronário à tomografia, todos com escore de 

cálcio >400 e acima do percentil 90, entretanto a cintilografia não detectou 

isquemia em três deles e no único com alteração de perfusão, esta foi 

considerada transitória, ou seja, isquemia, de pequena extensão no ápice.  

Na análise da angiotomografia de coronárias desses pacientes 

submetidos à revascularização miocárdica cirúrgica no seguimento, nenhum 

deles apresentava lesões no tronco da coronária esquerda, todos tinham 

lesões triarteriais, um deles com lesões consideradas moderadas em 

coronária direita e descendente anterior e com um ramo marginal ocluído. 

Os restantes apresentavam lesões discretas a moderadas nos três vasos 

epicárdicos. Entretanto, o pequeno número de revascularizações não 

permite outras análises.  

Assim, conforme a literatura, mesmo a realização da angiotomografia 

das artérias coronárias combinadas à cintilografia de perfusão miocárdica 

parece encontrar respaldo. van Werkhoven et al. (2009) analisando 541 

pacientes submetidos a ambos estudos, concluíram que a MDCT é um 
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preditor independente de eventos e fornece valor prognóstico incremental ao 

estudo de perfusão miocárdica. Também infere que a avaliação combinada 

da anatomia e da função pode melhorar a estratificação de risco ideia 

ratificada pelos nossos achados.  

Eventos cardiovasculares adversos em pacientes com 

angiotomografia coronária normal são raros. Existe um aumento incremental 

em eventos cardiovasculares futuros com o aumento da doença arterial 

coronária identificada pela MDCT (Hulten et al., 2011). 

 Quanto à ocorrência de cinecoronariografia e de angioplastia no 

seguimento desses pacientes,  o tempo de ocorrência pode ser avaliado até 

o evento, conforme a presença ou não de DAC prévia, e os resultados 

combinados da cintilografia e tomografia foi possível a comparação das 

funções de sobrevivência de Kaplan-Meier. 

Um dado interessante que surge quanto a esta análise, é o fato de 

que nenhum paciente sem cálcio na tomografia, a despeito da presença ou 

não de alterações de perfusão foi submetido à CAT ou ATC no seguimento, 

fato que por si só já nos parece relevante em relação à combinação dos 

exames. 

Independente da presença ou não de doença arterial coronária 

conhecida previamente, não houve diferença significativa no tempo de 

ocorrência de CAT ou ATC. Também não foram observadas diferenças entre 

as funções de sobrevivência dos grupos com perfusão normal e alterada, 

ambas com cálcio identificado à tomografia. Deste modo, nenhum dos 
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aspectos seja o perfusional ou  a presença de cálcio à tomografia foram 

relevantes para demonstrar diferenças nos desfechos estudados. 

De certa forma, já era esperada ausência de diferenças nos 

desfechos nesta amostra, tendo em vista o grande número de cintilografias 

normais, indicando baixa probabilidade de eventos cardiovasculares a curto 

prazo e, dependendo da população em questão, até médio prazo, no caso 

aqueles sem DAC conhecida (Hachamovitch et al., 1998; Shaw et al., 2003), 

assim como o tempo de seguimento médio de 714 dias no grupo sem DAC e 

942 naqueles com DAC conhecida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LIMITAÇÕES 



 101 

6.1  Tempo de seguimento 

 

Embora o tempo de seguimento não tenha sido pequeno também não 

foi grande o suficiente para demonstrar diferenças em desfechos 

relacionados ao cálcio que ocorrem a longo prazo (Budof et al., 2007). 

Portanto, acredita-se que seria necessário um seguimento, entre 5 a 10 

anos, para talvez poder observar-se as diferenças nos desfechos daqueles 

com cálcio identificado à tomografia das coronárias, que foge ao escopo 

desta tese. 

 

6.2  Evolução tecnológica 

 

A tomografia computadorizada das artérias coronárias é uma 

tecnologia promissora que merece e necessita de estudos futuros. O futuro 

desta tecnologia promissora, assim como a crescente crise no sistema de 

saúde exige isso. Nós, que trabalhamos na era da medicina baseada em 

evidências, devemos esperar por resultados de mais estudos, antes de 

abraçar qualquer nova tecnologia em uma base mais ampla (Min et al., 2010 

- JACC). 

 

6.3  Tamanho da amostra 

 

A amostra baseou-se em estudos de outros trabalhos geradores de 

hipóteses, que abordam uma população que gera muitas dúvidas na prática 

clínica, a pacientes de risco intermediário ou estáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PERSPECTIVAS CLÍNICAS 
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Conforme revisão publicada recentemente por Nasir e Clouse (2012), 

o documento do consenso dos especialistas da American College of 

Cardiology Foundation e da American Heart Association, atualmente, 

recomenda o rastreamento de indivíduos de risco intermediário, mas não 

encontrou evidências suficientes para recomendar o escore de cálcio e 

demais estratificações naqueles com risco baixo ou alto para DAC. 

Adicionalmente, novas diretrizes têm sugerido que a ausência de cálcio 

coronário poderia servir como porta de entrada para a realização de outros 

testes em pacientes com risco baixo e intermediário, portadores de dor no 

peito (Nasir; Clouse, 2012). Achados de Shaw et al. (2012) suportam o 

conceito de que a angiotomografia de coronárias pode ser usada 

efetivamente,  como gatekeeper da coronariografia invasiva (Shaw, 2012). 

Acredita-se que este estudo poderá trazer uma pequena contribuição, 

adicionando mais alguns dados, estes obtidos no contexto clínico de uso dos 

métodos em nossa realidade brasileira a um assunto que parece muito atual, 

e sua discussão ainda está aberta para busca de aprimoramento e 

racionalização do uso dos métodos não invasivos de imagem cardiovascular, 

no âmbito dos crescentes gastos em saúde (Shaw et al., 2010; Min et al., 

2010). 

Nossos resultados apontam para a possibilidade de encontrar 

situações clínicas bem definidas para o uso de cada tecnologia isolada ou 

em associação, contribuindo para o aprimoramento da estratificação de 

risco, sem implicar aumento dos gastos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÕES 
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Existe aterosclerose coronária em pacientes sem isquemia à 

cintilografia, e o uso combinado do estudo de perfusão miocárdica e da 

tomografia multidetectores foi capaz de identificá-los. 

O uso combinado da cintilografia de perfusão miocárdica e da 

tomografia multidetectores foi capaz de identificar a presença ou ausência 

de isquemia em pacientes com doença conhecida e com lesões identificadas 

na avaliação tomográfica das artérias coronárias. Já o grau de obstruções 

das lesões na angiotomografia de coronárias e a presença ou não de 

isquemia, assim como sua extensão quando presente não mostraram 

associação com o resultado combinado de ambos os estudos. 

No seguimento de um grupo de 128 pacientes (42% da amostra), em 

um período médio de 714 dias em pacientes sem DAC e de 942 nos 

portadores de DAC : 

• Não houve infartos agudos do miocárdio; 

• Foram registrados dois óbitos (1,5%), um em cada subgrupo; 

• A ocorrência de cinecoronariografias não foi estatisticamente 

diferente entre pacientes com ou sem DAC conhecida ou 

manifesta; 

• As angioplastias foram estatisticamente menos frequentes em 

pacientes sem DAC conhecida;  

• Houve quatro revascularizações cirúrgicas (3%), todas em 

pacientes sem história prévia de DAC, todos com presença de 

cálcio coronário à tomografia, escore de cálcio >400 e acima 

do percentil 90. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ANEXOS



Anexo A - Carta de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 



Anexo A (continuação) - Carta de aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 



Anexo B - Carta de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital do Coração – HCor 



Anexo C – Exemplos de quantificação do cálcio coronário pela 

tomografia multidetectores por meio do escore de Agatston 

 

 

 



Anexo D – Exemplo de paciente sem DAC conhecida e com cintilografia 

com isquemia anterior e tomografia multidetectores com presença de 

cálcio e estenose importantes em múltiplos vasos. 

 

  

 

 



Anexo E – Exemplo de paciente sem DAC conhecida com cintilografia 

normal e tomografia multidetectores sem cálcio coronário ou 

estenoses nos vasos epicárdicos. 

 

 
 

 



Anexo F – Exemplo de paciente sem DAC conhecida com cintilografia 

normal e tomografia multidetectores com cálcio coronário parietal na 

ausência de estenoses significativas nos vasos epicárdicos. 

 

   



Anexo G – Exemplo de paciente sem DAC conhecida com cintilografia 

com alteração de perfusão anterosseptal e anterior e tomografia 

multidetectores sem cálcio coronário ou estenoses significativas nos 

vasos epicárdicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo H – Exemplo de paciente com DAC conhecida, revascularização 

prévia, enxertos aorta–diagonal e aorta-marginal (retroaórtico), com 

cintilografia sem alteração de perfusão e tomografia multidetectores 

com cálcio coronário ou ateromatose difusa nos vasos epicárdicos. 

 

 

  



Anexo I – Exemplo de paciente com DAC conhecida, angioplastia 

prévia com stents em DA, CX e CD, com cintilografia com alteração de 

perfusão inferolateral e tomografia multidetectores com cálcio 

coronário e lesão grave, após stent de CX. 
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