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RESUMO 

 
 
Duque Estrada, André Pereira. Associação de Tortuosidade Coronariana com 
Isquemia Miocárdica em Pacientes com Angina e Ausência de Obstruções 
Coronarianas. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  
 
 
Objetivo: Correlacionar tortuosidade coronariana à angina pectoris e à presença de 
isquemia na cintilografia miocárdica.   
Métodos: Estudo retrospectivo em que foram selecionados 57 pacientes que 
realizaram o exame de coronariografia no Hospital Universitário Antônio Pedro no 
ano de 2015 e no Instituto Nacional de Cardiologia no ano de 2017 devido a queixas 
de angina pectoris e que não apresentaram obstruções coronarianas. Foram 
realizadas entrevistas e revisões de prontuários e comparados os exames de 
cintilografias miocárdicas de estresse e repouso para verificar tal hipótese. Pacientes 
que ainda não haviam realizado o exame de cintilografia, caso concordassem em 
participar da pesquisa e após assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido, foram submetidos a este exame. Destes pacientes foram feitas análises 
de variáveis angiográficas para avaliar a presença e o grau de tortuosidade e feita a 
correlação com seus respectivos territórios de irrigação na cintilografia do miocárdio.  
Resultados: Foram 57 pacientes estudados com idades entre 41 e 77 anos, 70,2% 
eram do sexo feminino e a hipertensão arterial esteve presente em 89,5% dos 
pacientes. A tortuosidade ocorreu em 28,1% dos pacientes e a isquemia em 64,9% 
dos casos. Os vasos mais  tortuosos foram a Circunflexa e Descendente Anterior 
(ambas em 17,5%) seguido da Coronária Direita ou Ventricular Posterior Esquerda 
(7%). Na amostra de 171 territórios e artérias responsáveis pelo seu suprimento 
sanguíneo foi encontrado uma associação altamente significativa entre tortuosidade 
e isquemia (p<0,0001) e o fator angiográfico estudado com maior associação com 
isquemia foi o número de ângulos medidos na sístole (p=0,021). 
Conclusão: A presença de isquemia miocárdica está relacionada com tortuosidade 
coronariana na análise individualizada da artéria coronariana e seu território 
correspondente. O maior número de ângulos agudos avaliados pela angiografia na 
sístole está relacionado à isquemia miocárdica. 
 

 

 

 

 

 

 
 Palavras chave: vasos coronarianos, isquemia miocárdica e angina pectoris 
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ABSTRACT  

 
 
Duque Estrada, André Pereira. Association Between Coronary Tortuosity and 
Myocardial Ischemia in Patients with Angina and No Coronary Artery 
Obstructions . 2019. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) – Fluminense 
Federal University, Niterói, 2019. 
 
 
 
Objective: This study aims to correlate coronary tortuosity with angina pectoris and 
the presence of ischemia in myocardial scintigraphy. 
Methods: This is a retrospective study in which 57 patients who underwent coronary 
angiography at the University Hospital Antonio Pedro in 2015 and at the National 
Institute of Cardiology in 2017 due to complaints of angina pectoris and had no 
coronary obstructions were selected. Interviews and reviews of medical records were 
carried out and myocardial scintigraphy examinations of stress and rest were 
compared to verify this hypothesis. Patients who had not yet undergone the 
scintigraphy examination, if they agreed to participate in the study and after signing 
the informed consent, were submitted to this examination. From these patients, 
angiographic variables were analyzed to assess the presence and degree of 
tortuosity and correlated with their respective irrigation territories in myocardial 
scintigraphy. 
Results: Of the 57 patients aged between 41 and 77 years studied, , 70.2% were 
female and hypertension was present in 89.5% of then.  The tortuosity occurred in 
28.1% of the patients and the ischemia in 64.9% of the cases. The most tortuous 
vessels were the Circumflex Artery  and Anterior Descending Artery (both in 17.5%) 
followed by the  Right Coronary or Left Posterior Ventricular Coronary (7%). In the 
sample of 171 territories and arteries responsible for their blood supply, a highly 
significant association between tortuosity and ischemia (p <0.0001) was found, and 
the angiographic factor studied with the greatest association with ischemia was the 
number of angles measured at systole (p = 0.021). 
Conclusion: The presence of myocardial ischemia is related to coronary tortuosity in 
the individualized analysis of the coronary artery and its corresponding territory. The 
highest number of acute angles measured at angiography in the  systole  is related to 
myocardial ischemia 
 

 

 

 

 

Keywords: myocardial ischemia, angina pectoris and coronary vessels 
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1- INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo 

desenvolvido e no Brasil, acarretando limitações na qualidade de vida nos aspectos 

físicos, sociais, financeiros e de saúde (Benjamin et al. 2018). A doença 

cardiovascular mais prevalente no Brasil no ano de 2015 foi a doença isquêmica do 

miocárdio e o infarto do miocárdio acarretou o mais alto custo financeiro (R$ 22,4 

bilhões/6,9 bilhões de dólares) (Stevens et al. 2018). 

As doenças isquêmicas do miocárdio compreendem um amplo espectro de 

condições que vão da doença arterial coronariana obstrutiva até a doença 

coronariana microvascular (Taqueti et al. 2018) e há uma modificação do perfil dos 

pacientes com o crescimento das taxas de obesidade, intolerância à glicose e a 

maior expectativa de vida, sendo que grande parte dos pacientes com a doença 

isquêmica do miocárdio não possuem obstruções coronarianas (Taqueti et al. 2018). 

Patel et al. 2010 demonstraram que apenas um terço dos pacientes sem 

doença arterial coronariana prévia conhecida tem obstrução quando avaliados pela 

coronariografia. A presença de artérias coronárias normais ou quase-normais (sem 

lesões obstrutivas) é um achado frequente na prática clínica. Estudos sugerem que 

até 55% dos pacientes encaminhados para coronariografia não apresentam 

obstruções, mesmo com a presença de sintomas típicos e que até 40% dos 

pacientes com coronariografia demonstrando artérias normais ou quase normais 

(sem lesões obstrutivas) tem isquemia demonstrada em testes de estresse (Oullette 

et al. 2018).  

Pacientes com angina pectoris e que não apresentam obstruções 

coronarianas significativas ainda assim tem risco aumentado para eventos 

cardiovasculares maiores como  morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular encefálico e insuficiência cardíaca, além  de mortalidade por todas 

as causas (Jespersen et al. 2011). 

Mulheres submetidas a coronariografia, quando comparadas com homens 

mostram menor número de obstruções coronarianas, mas possuem menor reserva 

de fluxo coronariana e não tem proteção contra eventos cardiovasculares maiores 

como morte cardiovascular e internação por infarto do miocárdio e insuficiência 

cardíaca (Taqueti et al. 2017).  
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Estudos com dados populacionais abrangentes apontam que cerca de 3 a 4 

milhões de mulheres e homens tem sintoma de isquemia miocárdica na ausência de 

lesões coronarianas obstrutivas, e  estes pacientes estão sob um risco maior de 

apresentar insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esta associação 

é multifatorial com contribuição da hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipertrofia 

do ventrículo esquerdo, espasmo coronariano, anemia, anomalias coronarianas, 

doenças miocárdicas e ponte miocárdica (Bairey et al. 2017).  

Macruz  et al (1976; 1989) observando que, embora os processos obstrutivos 

das artérias coronárias causados principalmente pela aterosclerose fossem a causa 

mais frequente de insuficiência coronária, em alguns casos não eram  encontradas 

lesões estenosantes e foram uns dos primeiros a descrever o conceito de 

tortuosidade coronariana (TCor), que surgia do aspecto que apresentam à 

coronariografia as artérias contrastadas, demonstrado pela sucessão de curvas de 

raio de curvatura: tanto menor, quanto maior a tortuosidade. Macruz et al (1976) 

também descreveram algumas características que estes pacientes apresentavam, 

como: dor mais atípica, menos intensa e de maior duração do que a observada nas 

formas obstrutivas; alterações eletrocardiográficas do segmento ST e da onda T em 

repouso, do índice QX/QT e retardo JX no teste ergométrico (TE); hipocontratilidade 

localizada ou difusa à ventriculografia e tendência à hipertensão diastólica; presença 

de metabolismo anaeróbio demonstrável pela diferença arteriovenosa de lactato e 

piruvato e  ausência de alterações estruturais demonstradas à microscopia de luz 

das grandes artérias, dos ramos menores e dos capilares.  

Nos últimos anos pouco se acrescentou em conhecimento no que diz respeito 

a real importância da TCor na prática clínica e seu possível papel como um dos 

mecanismos capazes de estarem relacionados à isquemia miocárdica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Circulação coronariana e regulação de fluxo 

 

Reconhecem-se dois tipos básicos de vasos coronarianos: os de condutância 

e os de resistência. As artérias epicárdicas direita e esquerda, seus ramos principais 

e ramificações maiores que emergem em ângulo agudo, relativamente calibrosos, 

servem como vasos de condutância oferecendo mínima resistência ao fluxo de 

sangue na diástole. Os ramos profundos perfurantes, que se originam em ângulo 

reto das artérias epicárdicas penetram profundamente nas paredes miocárdicas e 

nutrem as camadas subendocárdicas, oferecendo grande resistência ao fluxo, 

principalmente na sístole ventricular. Estes são responsáveis pela auto regulação do 

fluxo coronariano, mantendo-o adequado em amplo espectro de variação pressórica 

e aumentando o fluxo em situações de exercício, principalmente pela regulação 

metabólica local (Gottsschall 2005) . 

A microcirculação é a parte da circulação coronariana constituída por 

arteríolas e capilares encarregados de regular o suprimento de oxigênio para o 

miocárdio (Gottsschall 2005). 

O coração é um órgão altamente aeróbio, mas depende quase 

exclusivamente da oxidação de substratos para a geração de energia que vai 

movimentá-lo, e praticamente não tem reservas de oxigênio. Recebe cerca de 5% 

do débito cardíaco, sendo um órgão relativamente com pouca perfusão, mas é o que 

tem a mais alta taxa de extração de oxigênio do organismo (Gottsschall 2005). 

Pode-se calcular o consumo de oxigênio do coração pela Equação de Fick, 

onde consumo de oxigênio é igual ao produto do fluxo coronariano pela diferença 

arteriovenosa de oxigênio, sendo VO2 = Q x (Ca O2-Cv O2). Os determinantes 

fisiológicos do fluxo coronariano são os mesmos que comandam o requerimento e 

consumo de oxigênio: pressão arterial, frequência cardíaca, tensão da parede 

ventricular, dP/dt máxima (Gottsschall 2005). 

Pela Lei de Poiseluille o fluxo em qualquer sistema de vasos é diretamente 

proporcional à diferença de pressão nas suas extremidades e inversamente 

proporcional à resistência do sistema, esta sendo proporcional ao comprimento do 

tubo, viscosidade do liquido e inversamente proporcional à quarta potência do raio, 

este o fator mais importante (Gottsschall 2005) ( Figura 1) .  
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Figura 1 Lei de Poiseuille. Extraído de Gottsschall (2005) 

 

Influências da vasomotilidade, do sistema nervoso autônomo, de fármacos e 

principalmente da auto regulação local determinam as variações no fluxo. Devido às 

variações cíclicas de pressão e tensão miocárdica, o fluxo coronariano na sístole 

representa 25 a 30% do total e na diástole, 70 a 75% (Gottsschall 2005).  

Fatores que afetam o consumo de oxigênio pelo miocárdio (e assim o fluxo 

coronariano), podem ser divididos em 3 grupos:  

a- Fatores que afetam o consumo (demanda): tensão intraventricular, frequência 

cardíaca, estado contrátil do miocárdio, ativação elétrica e metabolismo cardíaco.  

b- Fatores que afetam a oferta de oxigênio (circulação): pressão de perfusão 

(pressão aórtica menos pressão atrial esquerda), condição anatômica do leito 

arterial, pressão parcial de oxigênio e saturação arterial da hemoglobina pelo 

oxigênio, dissociação do oxigênio da hemoglobina, distribuição trans-miocárdica de 

fluxo com abertura de capilares e alterações da microcirculação.  

c- Fatores que comprometem o aporte de oxigênio ao miocárdio (calibre arterial): 

ação neurovegetativa e humoral, regulação local (óxido nítrico, adenosina, pH e 

pressão parcial de gás carbônico), reserva de fluxo coronariana e drogas 

(Gottsschall 2005).  

 

Independentemente dos fatores extra coronarianos, a contração ou 

relaxamento das artérias e arteríolas é influenciada por fatores musculares, 

neurovegetativos e humorais agindo sobre a parede dos vasos. Há, pelo menos, 

quatro sistemas principais: o controle miogênico reflete propriedade intrínseca do 

músculo vascular de reagir à distensão pressórica sobre a parede do vaso 
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(possivelmente por canais ativados pela distensão); o controle autonômico com as 

catecolaminas, adrenalina e noradrenalina; o controle endotelial com grande 

importância do óxido nítrico que é um  potente vasodilatador liberado por forças 

mecânicas de fricção do fluxo sobre o endotélio; e, o principal, que é o controle 

metabólico pela queda de pressão parcial de oxigênio local (Gottsschall 2005).  

Pequena variação da pressão parcial de oxigênio para menos pode ser 

suficiente para provocar vasodilatação e aumento do fluxo, equilibrando demanda e 

oferta até novo desbalanço (Gottsschall 2005).  

O mecanismo desta dilatação ativa resulta de um efeito direto da hipóxia 

sobre a musculatura lisa arterial coronariana e/ou de aumento de metabólitos 

vasodilatadores por efeito de hipóxia nas células, principalmente a adenosina 

(Gottsschall 2005).  

O conceito de reserva de fluxo coronariana relaciona-se com a máxima 

habilidade de os vasos coronarianos aumentarem o fluxo em resposta à demanda 

miocárdica, sendo essa capacidade de cinco vezes em relação ao fluxo em repouso.  

Quando os mecanismos de compensação se esgotam dá-se o processo de isquemia 

miocárdica, com alterações metabólicas, de contratilidade e eletrocardiográficas no 

momento que o fluxo coronariano diminui de 40ml/min (Gottsschall 2005).   

A adenosina é um potente vasodilatador e o principal mediador do fluxo 

sanguíneo coronariano e da regulação metabólica local, sendo um produto da 

degradação de peptídeos de adenina. A degradação ocorre quando a utilização da  

adenosina trifosfato (ATP) excede a capacidade da célula miocárdica de resintetizar 

compostos de fosfato de alta energia, processo dependente da fosforilação oxidativa 

mitocondrial. Isto resulta na produção de adenosina monofosfato, que sofre ação da 

enzima 5´nucleotidase dando origem a adenosina que se difunde do miócito ao 

fluido extracelular e às vênulas (Zipes, 2018) .  

O óxido nítrico é liberado pelo endotélio como resposta à hipóxia e à 

vasodilatação fluxo mediada. Prostaglandinas e canais de potássio-ATP também 

controlam o fluxo coronariano em resposta às necessidades metabólicas locais. A 

perda ou inibição de qualquer um destes fatores é compensada pela liberação 

aumentada dos demais ( Zipes, 2018). 
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2.2. Tortuosidade coronariana  

 

 As artérias coronárias tendem a ser mais tortuosas que as demais 

artérias e acompanham movimentos repetidos de flexão e relaxamento que ocorrem 

durante o ciclo cardíaco. Tração e pressão intraluminal são duas forças que tentam 

esticar o vaso e, se contrapondo, há a força de retração, que depende basicamente 

da elastina. A degeneração da elastina na parede das coronárias pode ocorrer 

devido a processos patológicos ou relacionados ao envelhecimento e levam a 

dilatações aneurismáticas e ao aparecimento das tortuosidades (Zegers et al. 2007).  

Já foi demonstrado em modelos animais que a TCor e o maior comprimento 

do vaso são mudanças adaptativas em resposta ao aumento de fluxo e maior tensão 

de cisalhamento, que ocorrem devido a maior proliferação de células musculares 

lisas e de células endoteliais, e migração distal das mesmas (Sho et al. 2004; Li et 

al. 2011).  

A TCor é mais pronunciada na sobrecarga crônica de pressão e é atenuada 

nas sobrecargas de volume, como bem demostrado em estudo de pacientes 

hipertensos e de portadores de insuficiência aórtica em relação aos controles (Jakob 

et al. 1996). 

É mais presente nas artérias que se distribuem anatomicamente de forma 

circunferencial do que longitudinal, sendo assim: na Circunflexa (ACX), seguida de 

Descendente Anterior (ACDA) e, por fim, a Coronária Direita (ACD) (Jakob et al. 

1996).  Na ACDA, a TCor  é mais encontrada no seu terço distal e, na ACD, é 

menos encontrada no seu terço médio (Zhu et al. 2009). 

O estudo da TCor depende da definição adotada, que não é uniforme na 

literatura, e de sua gradação ou da realização de um índice de tortuosidade para que 

se possa avaliar sua real importância clínica em eventos cardiovasculares e no 

desenvolvimento da isquemia miocárdica (Estrada et al. 2017).  

Macruz et al. (1976) encontraram em 105 pacientes com angina e ausência 

de obstruções coronarianas duas condições mais presentes: a TCor e o afilamento 

da coronária, sendo este definido pela diminuição de calibre maior do que a 

condicionada pela saída dos ramos arteriais secundários. E propuseram um índice 

de tortuosidade, que levava em conta a relação entre o comprimento teórico do vaso 

e o comprimento real, utilizando para este cálculo um planímetro polar. 
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Mais recentemente, a TCor foi definida como a presença de 3 ou mais 

curvaturas de 90 a 180 graus medidas no final da diástole, em uma artéria 

epicárdica com diâmetro maior ou igual a 2mm. A TCor grave como duas ou mais 

curvaturas maior ou igual a 180 graus em uma artéria epicárdica de diâmetro maior 

ou igual a 2mm (Groves et al. 2009) e a TCor leve como três ou mais curvaturas 

consecutivas de 45 a 90 graus em uma artéria epicárdica maior ou três curvaturas 

ou mais consecutivas de 90 a 180 graus em uma artéria menor do que 2mm de 

diâmetro. O índice de tortuosidade, neste caso, é calculado pela soma do score de 

cada vaso: ACDA, ACX e ACD (ou Descendente Posterior Esquerda) com 

0=ausência de TCor, 1= TCor leve, 2= TCor e 3=TCor grave (Eleid et al. 2014; 

Khosravani‐Rudpishi et al. 2018). Na figura 2 podemos ver os exemplos de TCor, 

segundo Groves.   

 

 

Figura 2. Definição de TCor, segundo Groves e colaboradores. Extraído de Eleid et al. (2014) 

No SYNTAX (The synergy between percutaneous coronary intervention with 

Taxus and cardiac surgery) score I, TCor grave é considerada como a presença de 

uma ou mais curvaturas maiores ou iguais a 90 graus ou três ou mais curvaturas de 

45 a 90 graus proximal ao segmento doente (Cerit e Cerit; 2017), refletindo, na 

verdade, a classificação de Groves nas suas formas leve e moderada.  

Para Turgut et al. (2007), TCor pode ser definida como três ou mais curvas 

com o desvio da direção do fluxo coronariano em relação a seu tronco principal de, 

ao menos, 45 graus em, pelo menos, uma artéria epicárdica maior, presente tanto 
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na sístole, quanto na diástole (figura3). Utilizando esta definição, o índice de 

tortuosidade foi definido como a soma do número destas curvaturas das artérias 

epicárdicas, e o índice de tortuosidade total como a soma de todas as curvaturas 

nas artérias epicárdicas e nos seus ramos principais (Turkmen et al. 2013).   

 

Figura 3. Definição de TCor, segundo Turgut e colaboradores. Extraído de Li et al. (2011) 

 

Na figura 4 vemos o ângulo de tortuosidade, utilizado por Zegers et al. (2007) 

para fazer a definição de TCor. Para eles, a TCor deveria ser definida como dois ou 

mais segmentos de uma artéria epicárdica com três ou mais ângulos de curvaturas 

menores ou iguais a 120 graus na diástole. 
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Figura 4. Definição de TCor, segundo Zegers e colaboradores. Extraído de Yang et al. (2012) 

 

Em dois estudos clínicos, de italianos e chineses, maior importância foi dada 

para a definição de TCor grave, baseada em Zegers et al. (2007): uma artéria 

epicárdica, ou mais, com três ou mais ângulos de curvaturas menores ou iguais a 90 

graus na diástole (Gaibazzi et al. 2011; Yang et al. 2012) 

 

 

 

 

2.2.1. Prevalência da TCor e relação com aterosclerose 

 

A relação de TCor com a doença aterosclerótica coronariana (DAC) é incerta, 

uma vez que há estudos que correlacionam positivamente e negativamente. A ACD, 

por exemplo, que pode ser descrita como em forma de S ou de C, tem na sua forma 

de S a que apresenta menos doença aterosclerótica obstrutiva (Dvir et al. 2003). A 

forma em C da ACD está associada também a formas menos tortuosa da ACX e 

ACDA e com mais aterosclerose (Demirbag e Yilmaz 2005). 

Estudo que avaliou 121 artérias coronarianas de 104 pacientes admitidos com 

queixas anginosas e que realizaram coronariografia mostrou que os segmentos 
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arteriais mais acometidos pela aterosclerose foram justamente os segmentos sem 

tortuosidades (Li et al. 2018). 

Revisão de 83 angiotomografias normais ou com mínimas alterações 

realizadas em pacientes com angina pectoris mostrou maior associação da TCor 

com aterosclerose subclínica e com o escore de cálcio mais alto na ausência de 

obstruções significativas (El Tahlawi et al. 2016). E outro estudo foi realizado 

mostrando a relação entre espessura do complexo mio-intimal das carótidas e a 

presença de TCor, e na presença também de tortuosidade associada na artéria 

retiniana, sugerindo, portanto, a associação com a forma subclínica da 

aterosclerose. (Davutoglu et al. 2013).  

Em estudo turco, 148 pacientes admitidos para coronariografia devido a 

queixas anginosas tiveram suas artérias epicárdicas avaliadas por dois índices de 

tortuosidade para graduar a TCor, chamados de tortuosity score e total tortuosity 

score. Também foram avaliadas quanto à extensão da DAC pelo Extent score e, 

ainda, quanto a gravidade da DAC pelo Severity score.  

No Extent score, a circulação coronariana é dividida em quinze segmentos, 

sendo oito segmentos de primeira ordem (ACD: terços proximal e médio; tronco da 

coronária esquerda; ACDA: terços proximal, médio e distal e ACX nos terços 

proximal e médio) e sete segmentos de segunda ordem (ACD: terço distal e 

Descendente Posterior Direito; ACX: terço distal, ramos Obtusa Marginal e 

Descendente Posterior Esquerdo e ACDA: os dois primeiros ramos diagonais). Os 

segmentos de primeira ordem recebem 1 ponto em caso de evidência de 

aterosclerose e os de segunda ordem recebem 0,5 pontos. 

No Severity score, a pontuação se dá conforme o grau de obstrução luminal: 

1 ponto para obstruções até 25%, 2 pontos para obstruções de 26-50%, 3 pontos 

para obstruções de 51-75%, 8 pontos para obstruções de 76-90%, 16 pontos para 

obstruções de 91-99% e 32 pontos para a oclusão total.  

Não houve nenhuma correlação entre TCor e a extensão da DAC e houve 

uma correlação negativa com a gravidade da DAC (Turkmen et al. 2013). 

Estudo retrospectivo realizado em West Virginia em 2009 com 1221 pacientes 

que haviam sido submetidos a coronariografia nos últimos 8 meses identificou 

12,45% de pacientes com TCor e mostrou maior ocorrência em mulheres e menor 

incidência de DAC obstrutiva, mas não achou fatores preditores de TCor entre os 
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seguintes: história de hipertensão arterial sistêmica (HAS), história de diabetes 

mellitus (DM), idade avançada, história de dislipidemia, história de tabagismo e 

história familiar de doença coronariana obstrutiva (Groves et al. 2009).  

Outro estudo retrospectivo realizado no Zhongda Hospital da Southeast 

University, em Nanjing, China realizado com 1010 pacientes que foram submetidos à 

coronariografia devido a queixas anginosas separou estes pacientes em quatro 

grupos de acordo com a presença ou ausência de TCor e a presença ou ausência 

de obstruções coronarianas, e fez um seguimento de dois a quatro anos destes 

pacientes. A prevalência de TCor foi de 39,1% e foi significantemente maior em 

mulheres e em pacientes com HAS. Foi relacionada negativamente com a presença 

de obstruções coronarianas e uma possível explicação para isto é que a alta tensão 

de cisalhamento pode ser um fator de proteção para estas artérias, uma vez que 

fatores hemodinâmicos locais podem interferir no processo de aterosclerose através 

da modulação da função das células endoteliais e da expressão gênica 

(Cunningham e Gotlieb 2005; Li et al. 2011).  

A TCor não está relacionada, por exemplo, ao remodelamento arterial pós 

estenose de lesões ateroscleróticas e, parece mesmo, que o aumento generalizado 

da extensão da artéria, que ocorre na TCor, está relacionado ao envelhecimento e a 

fatores mediados por fluxo, enquanto que a dilatação pós-estenótica está 

relacionada a processos aterogênicos e inflamatórios por meio de uma matriz de 

metaloproteinases (Ward et al. 2001).  

Porém a afirmação de Cunningham e Gotlieb (2005) e de Li (2011), é 

contrária ao que afirmam Stein e colaboradores ao estudar os efeitos da flexão 

cíclica das coronárias na progressão da aterosclerose: a flexão cíclica pode levar ao 

desgaste tecidual e a dano endotelial, permitindo a adesividade de plaquetas e o 

depósito de partículas de colesterol, que podem levar a formação e progressão da 

placa ateromatosa (Stein et al. 1994; Jakob et al. 1996). Neste sentido há estudo 

mostrando correlação entre o maior SYNTAX score I com maior incidência de TCor 

(Cerit e Cerit 2017). 

De fato, a distribuição não uniforme da aterosclerose pela circulação 

coronariana sugere que o estudo da dinâmica local de fluxo e da mecânica da 

parede arterial pode nos ajudar a compreender como se desenvolve este processo. 

E um estudo realizado unicamente para catalogar a geometria das artérias 
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coronarianas utilizou como parâmetros geométricos a tortuosidade e mais a torsão e 

a curvatura da artéria (estes dois últimos parâmetros são os que melhor determinam 

a forma das artérias em três dimensões e são calculados por complexas equações 

matemáticas). Mostrou os locais onde mais são encontrados e que há grande 

variação individual para, posteriormente, podermos avaliar se correspondem aos 

locais onde também mais se encontram as placas ateroscleróticas (Zhu et al. 2009). 

 Estudos de dinâmica de fluidos computacional vem sendo realizados 

tentando encontrar uma relação entre TCor e aterosclerose, mas ainda sem uma 

resposta satisfatória e, muitas vezes, com resultados contraditórios. Alguns estudos 

mostram que a TCor causa uma turbulência de fluxo com uma baixa tensão de 

cisalhamento na região mais interna das curvas e que este pode ser um local de 

instalação da placa aterosclerótica (Xie et al. 2014). Ocorre, porém, que isto só 

parece ter valor quando a curvatura é maior do que 120 graus (Xie et al. 2013a).   

Já outro estudo sugere que a TCor pode constituir um mecanismo de 

proteção contra a aterosclerose, sugerindo que, mesmo ocorrendo a perda da 

pressão de perfusão distal, o vaso mantém uma tensão de cisalhamento alta. 

Levando em conta outros parâmetros geométricos presentes, como a torsão e a 

curvatura do vaso, haveria um efeito somado ao da tortuosidade que daria uma 

maior proteção final (Vorobtsova et al. 2016) . 

Portanto, é importante compreender que o motivo pelo qual a aterosclerose 

se desenvolve em determinado local da circulação coronariana depende de diversos 

fatores: mecânicos, químicos, genéticos, e não apenas da sua geometria arterial 

(Davutoglu et al. 2013). 

Independentemente de sua ligação com DAC, há ainda estudos que mostram 

a sua associação com a existência de plaquetas maiores na circulação, com maior 

atividade enzimática e maior capacidade de trombose (Levent e Zeynep 2017) e 

também com a Síndrome de Takotsubo (Arcari et al. 2017). 

 

 

2.2.2. Alterações relacionadas ao envelhecimento 

 

A TCor pode significar um mecanismo de adaptação devido a mudança na 

geometria do coração que ocorre com a idade (Jakob et al. 1996) e  está relacionada 
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ao processo de envelhecimento (Hutchins et al. 1977; Carbonin et al. 1990; Abdar 

Esfahani et al. 2012).  

Dentre as modificações na circulação coronariana que ocorrem com a idade 

estão o aumento da TCor associado a  mínimas lesões ateroscleróticas, ao processo 

de calcificação e, ao menos em animais, a um desequilíbrio entre a extensão da 

rede de capilares e a hipertrofia dos miócitos (Carbonin et al. 1990).  

O consumo máximo de oxigênio é progressivamente reduzido. Em ratos de 

idade avançada foi demonstrado também maior ângulo de desvio de ramos 

secundários em relação ao ramo principal (Wappler et al. 2013). 

Ocorre perda progressiva do número de vasos colaterais e a redução do 

calibre dos mesmos com aumento da TCor, o que aumenta a resistência de modo 

significativo na circulação colateral. (Faber et al. 2011).  

 

2.2.3. Relação com hipertensão arterial 

 

Há forte correlação entre HAS e a presença de TCor (Dagianti et al. 1993) e 

ela pode ser considerada como um remodelamento arterial que ocorre na 

hipertensão arterial relacionada ao aumento da pressão e do fluxo (Li et al. 2011). 

Sanchez et al (1981) estudaram um grupo de 46 pacientes hipertensos no 

México que foi dividido em três subgrupos: grupo 1-angina pectoris; grupo 2-

hipertrofia ventricular esquerda (HVE) no eletrocardiograma; e grupo 3-

assintomáticos e sem HVE no eletrocardiograma. Na coronariografia, o grupo 1 

apresentou obstruções coronarianas em 28% e TCor em 94,8%, o grupo 2 

apresentou TCor em 74,9% e o grupo 3 em 69,1%. Os grupos 2 e 3 não tiveram 

casos de obstruções coronarianas. 

Estudos mexicanos continuaram a avaliar a presença de isquemia miocárdica 

em pacientes hipertensos, desta vez todos com critérios de HVE ao 

eletrocardiograma. Num grupo de 70 pacientes em que todos realizaram TE ou teste 

de estimulação atrial, coronariografia e ventriculografia esquerda e 10 destes 

pacientes foram submetidos também a estudo com cintilografia miocárdica, todos 

apresentaram alterações isquêmicas com infradesnível do segmento ST maior do 

que  um milímetro nos exames provocativos. Os autores descreveram a 
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“tortuosidade em saca-rolha” na angiografia coronariana (sem obstruções 

associadas) em 83,7% dos pacientes (Trevethan et al. 1982). 

 

2.2.4. Relação com diminuição do relaxamento ventricular 

 

A TCor está relacionada com piora do relaxamento ventricular (Jakob et al. 

1996) e estudo ecocardiográfico de 104 pacientes (50 pacientes com TCor e 54 

pacientes sem TCor) mostrou que há diminuição da relação E/A do fluxo trans-mitral, 

aumento do tempo de desaceleração da onda E, aumento do tempo de relaxamento 

isovolumétrico, maior espessura do septo interventricular e da parede posterior do 

ventrículo esquerdo (Turgut et al. 2007).  

 

2.2.5 Relação com sexo feminino e menor tamanho do coração 

 

Mulheres apresentam sintomas anginosos recorrentes com maior frequência 

e, admitidas com dor torácica na sala de emergência, frequentemente, tem mais 

TCor e menos DAC obstrutiva (Chiha et al. 2017). 

Diversos estudos demonstram que a TCor é mais comum em mulheres 

(Jakob et al. 1996; Groves et al. 2009; Li et al. 2011; Abdar Esfahani et al. 2012; 

Chiha et al. 2017) e o motivo pode ser o menor tamanho das câmaras cardíacas 

(Hutchins et al. 1977; Li et al. 2011). 

A geometria do ventrículo esquerdo (VE) explica bem isto: quanto maior o VE 

menor a TCor e o contrário também é verdade, quanto menor o VE maior a TCor 

(Jakob et al. 1996).  Estudo mais recente utilizando o ecocardiograma mostra 

achados semelhantes: a TCor está relacionada a VE com menor massa muscular, 

menor medida longitudinal do VE e maior grau de modificação da medida 

longitudinal a despeito de um VE menor (Oehler et al. 2017).  

A TCor pode corresponder a um mecanismo de adaptação que permite haver 

grandes mudanças cíclicas de volume no coração sem que aconteça um aumento 
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exagerado de tensão na circulação coronariana (Jakob et al. 1996; Turkmen et al. 

2013).  

 

2.2.6. Relação com dissecção coronariana 

 

Uma causa conhecida de síndrome coronariana aguda não aterosclerótica é a 

dissecção espontânea de coronária, que está associada à presença de displasia 

fibromuscular em artérias não coronarianas.  

Estudo caso-controle com 246 pacientes com dissecção espontânea de 

coronária e 313 pacientes controle sem obstruções coronarianas que foram 

submetidos à coronariografia mostrou uma prevalência de TCor significativamente 

maior em pacientes que tiveram o primeiro episódio de dissecção espontânea (78% 

VS 17%, p<0,0001), mesmo estes tendo uma baixa prevalência de HAS (34%). A 

recorrência de dissecção espontânea ocorreu em segmentos tortuosos em 80% dos 

casos. A presença de TCor grave foi relacionada a um maior risco de dissecção 

espontânea (RR=3,29; intervalo de confiança de 0,99-8,29; p=0,05). A presença de 

marcadores de tortuosidade como tortuosidade simétrica multiarterial e aspecto de 

“saca-rolha” foram relacionados positivamente com a presença de vasculopatia extra 

coronariana, como a displasia fibromuscular (p<0,05) (Eleid et al. 2014). 

A relação de displasia fibromuscular com dissecção coronariana é bem 

conhecida e a presença de TCor pode ser um alerta para a pesquisa de displasia 

fibromuscular (Michelis et al. 2014; van Twist et al. 2017). 

 

2.2.7. Relação com neovascularização 

 

A TCor e o diâmetro do vaso podem ser considerados como um dos 

indicativos do tempo de oclusão de uma artéria coronariana após infarto agudo do 

miocárdio, se este vaso origina colaterais para o vaso ocluído (Hutchins et al. 1978). 

 Assim, a identificação de uma artéria tortuosa pode sugerir que esta funciona 

como um canal colateral e o calibre do vaso aumentado sugere o tempo que este 
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canal vem sendo utilizado. Isto se deve ao fato de que o aumento do comprimento 

do vaso que produz a TCor se origina da mesma tensão média de relaxamento que 

induz a dilatação como resultado do aumento do fluxo sanguíneo. Os dois fatores se 

devem ao aumento do fluxo sanguíneo local com proliferação das células 

musculares lisas, que leva a dilatação e ao maior comprimento do vaso. Como o 

início e o final da artéria são fixos, ocorre a formação da TCor (Hutchins et al. 1978). 

 

2.2.8. Síndrome de tortuosidade arterial 

 

Casos de TCor na infância já foram descritos, inclusive com óbito precoce e 

estão relacionados à má formação da parede da artéria. Compõem uma síndrome 

sistêmica mal definida com prolongamento das artérias, tortuosidades e afilamento 

da parede arterial (Hoop et al. 2005; Subramanyan et al. 2007, 2009). 

  Caso descrito em 1969 mostra um paciente que faleceu com um ano e cinco 

meses devido à insuficiência coronariana e múltiplas estenoses pulmonares 

periféricas. Exame post-mortem deste paciente mostrou que as alterações 

patológicas se restringiam as artérias elásticas e a primeira parte das artérias 

musculares. As paredes da aorta e da artéria pulmonar se encontravam afiladas e 

com aumento das fibras elásticas. As paredes das coronárias se encontravam 

afiladas e com redução da luz arterial. As paredes das artérias musculares maiores 

apresentavam afilamento da íntima com hiperplasia de fibras elásticas e 

degeneração da membrana elástica interna (Beuren et al. 1969).  

Caso descrito de quatro gêmeos, de pais consanguíneos, com a síndrome, 

trouxe a possibilidade de se tratar de uma doença autossômica recessiva (Pletcher 

et al. 1996) e foi descoberto uma mutação no gene SLCA210 como causadora 

(Faiyaz-Ul-Haque et al. 2009). 

A hiperextensibilidade da pele, a hipermobilidade das articulações e uma face 

alongada foram descritas em alguns pacientes por se tratar de uma alteração na 

síntese do colágeno ou da elastina. Doenças do tecido conjuntivo como síndrome de 

Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, cutis laxa e Doença de Menkes fazem 

diagnóstico diferencial com a síndrome (Al Fadley et al. 2000). 
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2.2.9. Tortuosidade coronariana e angioplastia coronariana 

 

A TCor é um problema desafiador durante a angioplastia coronariana 

(Ambrozic et al. 2003; Estrada et al. 2012; Parekh et al. 2014), estando relacionada 

a várias complicações como dissecção do vaso, perda do stent e até mesmo a 

oclusão arterial aguda (Kimball et al. 1990). Sua presença também está relacionada 

a uma maior quantidade de radiação durante o procedimento (Tsapaki et al. 2006) e 

dificuldade de utilização de métodos adjuntos durante o procedimento, como 

ultrassonografia intra-coronariana, tomografia de coerência ótica e medida do fluxo 

fracionado de reserva coronariana. 

O preparo adequado do segmento a ser tratado também é um problema, com 

dificuldade de avanço de balões de corte (“cutting- balloon”) e dispositivos para 

aterectomia rotacional (Ellis et al. 1991). 

Diversas técnicas são utilizadas para solucionar este problema como o uso de 

cateteres mais delicados (“soft delivery catheters”), intubação seletiva profunda 

(“deep guide intubation”), utilização de cateter avançando sobre cateter na técnica “ 

Mother and Child”, preparação meticulosa do vaso com pré-dilatação, uso de stents 

curtos e com estruturas mais finas, uso de fios-guias com sistemas de navegação 

magnéticos, utilização de uma segunda corda-guia para progressão de materiais 

(“buddy wire technique” e “croked buddy technique”) e utilização de sistemas “over 

the wire” (Pimentel et al. 1995; Shamoon et al. 2005; Ramcharitar et al. 2007; Saeed 

et al. 2008; Scott Chism et al. 2010; Dahdouh et al. 2012; Furini et al. 2012).  

Uma vez ultrapassada a lesão com a corda guia, pode haver uma dificuldade 

adicional no reconhecimento do local a ser implantado o stent devido à retificação do 

segmento tortuoso e aparecimento de “lesões fantasmas”- efeito Concertina (Goel et 

al. 2001). 
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2.3. Mecanismos biomecânicos e a teoria de gênese de vasos tortuosos 

 

 

Com o desenvolvimento das técnicas de imagem, cada vez mais é verificado 

a presença de tortuosidades em vasos que irrigam os mais diversos órgãos e, como 

podemos ver na figura 5, elas podem se apresentar de diversas formas: curvas, 

angulações (“kinkings”), “loopings” e em espiral (“twisting”). 

 

Figura 5. Formas de tortuosidade: curvas, angulações (“kinkings”), “loopings” e espiral (“twisting”). 
Extraído de Han (2012) 

A tortuosidade também é encontrada em vasos de menor calibre, veias e em 

vasos colaterais (“colateral em saca-rolha”). 

A medida do grau de tortuosidade de uma artéria pode ser feita de várias 

maneiras, incluindo a relação entre o comprimento do vaso esticado e o menor 

caminho entre dois pontos (início e fim). De forma alternativa pode ser feito um 

cálculo matemático que leva em conta a soma dos ângulos entre os vetores que 

mudam de direção e o comprimento do vaso (figura 6) (Han 2012). 

 

Figura 6. Cálculo matemático de índice de tortuosidade. Extraído de  Han (2012). 
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2.3.1. Alterações mecânicas em artérias tortuosas 

 

A instabilidade mecânica com variações na pressão arterial, fluxo sanguíneo e 

tensão axial, bem como o remodelamento do vaso com alterações estruturais na 

parede deste, podem representar os mecanismos para a formação e 

desenvolvimento de vasos tortuosos.  

A tortuosidade está associada a HAS, a baixa tensão axial (ou o maior 

comprimento arterial), ao enfraquecimento da parede do vaso com a degradação da 

elastina, importante componente da matriz extracelular e a degradação de tecidos 

conectivos vizinhos.  

A tortuosidade aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo e, quando grave, 

pode levar a obstrução arterial. Tensão de cisalhamento e a tensão na parede 

arterial também estão alteradas (Han 2012). 

 

 

2.3.2. Estabilidade mecânica dos vasos sanguíneos 

 

As artérias estão sujeitas a estresses mecânicos criados pelo fluxo 

sanguíneo, pressão e “tethering” de tecidos vizinhos que são influenciados pelos 

movimentos do corpo. Alto estresse mecânico leva a injúria celular e ocorre dano na 

parede do vaso. Isto pode levar também a instabilidade mecânica e colapso da 

estrutura tubular do vaso (Han 2012) 

A estabilidade mecânica do vaso submetido a determinado fluxo e 

determinada pressão é fundamental para que este cumpra sua função fisiológica. 

Ocorre colapso do vaso quando cai muito a pressão intraluminal ou quando a 

pressão externa excede a pressão interna a partir de um valor crítico. E observou-se 

que segmentos longos de vasos submetidos a pressões luminais altas também se 

tornam instáveis e podem apresentar colapso a partir de certo nível pressórico e 

este fenômeno pelo qual ocorre o colapso tem sido chamado de torção do vaso (Han 

2012)  

Um modelo matemático para estudar isto foi formulado e demonstra que 

ocorre a torção do vaso (e, em seguida, forma-se a tortuosidade) quando a pressão 
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luminal excede a pressão crítica para um certo comprimento de vaso. Os valores 

críticos de pressão dependem das dimensões do vaso, da rigidez mecânica da 

parede do vaso e da tensão axial (Han 2012) 

Se a torção do vaso é uma deformação momentânea do mesmo causada por 

instabilidade mecânica, então a tortuosidade é o resultado final de mecanismos de 

adaptação a crônica exposição a esta mesma instabilidade mecânica (Han 2012). 
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2.4. Tortuosidade coronariana e isquemia miocárdica 

 

2.4.1. Bases teóricas 

 

A TCor leva a alterações no fluxo coronariano com redução na pressão de 

perfusão distal e, por último, aparecimento da isquemia miocárdica. A decomposição 

dos vetores de força com grande perda de energia cinética e a presença de curvas 

aumenta o trajeto do sangue para chegar ao miocárdio.  

Duas são as causas para esta redução de pressão: a fricção devido à tensão 

de cisalhamento e pode ser calculada pela lei de Poiseluille (Efr= 32nlv/d2, onde 

n=viscosidade absoluta do sangue, l=comprimento da artéria, v=velocidade e d= 

diâmetro) e outra é o efeito centrífugo. As curvas levam a perda extra de energia 

causada por turbilhonamento do sangue em grande parte, que surge devido à 

mudança de direção do fluxo na curva, com separação do fluxo de sangue na 

parede da coronária, no local da curva.  

Na figura 7 podemos observar que na seção AB (parte de fora da curva) ocorre um 

aumento da pressão e na seção CD (parte de dentro da curva) há uma redução da 

pressão criando uma área de turbilhonamento e perda de energia cinética (Zegers et 

al. 2007). 

 

 

Figura 7. Efeito da curva na perda de energia cinética. Extraído de Zegers et al. (2007). 
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2.4.2. Estudos com simulação computacional 

 

A TCor leva a queda da pressão ao longo da artéria e pode levar a déficit de 

perfusão (Vorobtsova et al. 2016). Chineses têm se dedicado ao tema e diversos 

estudos realizados por meio da dinâmica de fluidos computacional levam a esta 

conclusão (Li etal.2012, Xie et al.2013a, 2014).  

Estudo com simulação numérica avaliou o impacto da TCor na distribuição de 

pressão dentro da circulação coronariana. Foram idealizados 21 modelos variando 

em ângulo de tortuosidade e número de tortuosidades e foi verificado que estes dois 

fatores influenciaram a queda da pressão na circulação coronariana, sendo que, 

quanto maior a gravidade da TCor (medida por estes dois fatores), maior a queda da 

pressão, podendo ocorrer isquemia miocárdica nos casos mais graves (Li et al. 

2012).    

Outro estudo chinês também com a utilização da técnica de dinâmica de 

fluidos computacional procurou medir o impacto da TCor na circulação coronariana, 

estudando a importância de dois fatores: o efeito das curvas e o maior comprimento 

do vaso. Foram selecionados dois modelos de ACDA tortuosa, de diferentes 

pacientes e foram feitas reconstruções das artérias, num modelo tridimensional, sem 

a presença da TCor. Após, foram feitas simulações de repouso e exercício dos 

modelos em condições controladas e foi verificado que a TCor tem uma influência 

menor na circulação coronariana em repouso, mas que, no exercício, ela pode 

representar uma resistência maior ao fluxo sanguíneo, de modo que os mecanismos 

compensatórios de ajuste de fluxo não sejam suficientes para manter um fluxo 

adequado e pode ocorrer isquemia miocárdica (Xie et al. 2013b). 

Quando um fluido passa por um tubo tortuoso, a curvatura do tubo gera forças 

centrífugas que criam fluxos secundários levando a variações no fator de fricção e 

são dois os motivos que levam a perda da energia cinética na TCor: fricção com 

tensão de cisalhamento ao longo do maior comprimento do vaso e o efeito 

centrífugo das curvas (Xie et al. 2013b). 

Utilizando a dinâmica de fluidos computacional tridimensional foram 

idealizados seis segmentos de ACDA com diferentes graus de tortuosidades e foi 
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avaliado o fluxo sanguíneo em situações de repouso e exercício em condições 

controladas apropriadas. Foi verificado que a TCor pode aumentar a resistência 

coronariana em até 92% durante o exercício e fazer com que falhe a auto regulação 

coronariana (Xie et al. 2013a, 2014).   

 

 

 

2.4.3. Estudos Clínicos 

 

Revisão recente da literatura mostra que há correlação entre TCor e a 

presença de isquemia miocárdica em pacientes que não tem obstruções 

coronarianas durante a realização de testes provocativos, embora a definição de 

TCor não seja a mesma nos estudos realizados (Estrada et al. 2017). Há relatos de 

casos de testes ergométricos alterados em pacientes sem obstruções coronarianas 

e relacionados a TCor (de Araújo Souza et al.) e Sova SH e Lebedieva EO 

demonstraram que 89% de um grupo de pacientes com angina pectoris e TCor 

apresentavam, em exames provocativos e não invasivos, correlação da área de 

isquemia com a área de irrigação do segmento arterial tortuoso e, que 21,7% dos 

pacientes que apresentavam TCor eram pessoas que trabalhavam submetidas à 

ação de vibração local e ruídos industriais (Sova e Lebedieva 2013). 

Estudo egípcio, com 220 pacientes com quadro de angina estável, ausência 

de obstruções coronarianas e alguma evidência de isquemia coronariana foram 

pesquisados quanto a TCor e observou-se que houve uma correlação positiva de 

TCor com isquemia coronariana (El Tahlawi et al. 2017).  

Dois artigos se destacam e levaram em consideração o ângulo de 

tortuosidade para aplicar a definição de TCor: pelo menos uma artéria epicárdica 

com três ou mais ângulos de curvaturas menores ou iguais a 90 graus na diástole. 

O primeiro é italiano, onde foi avaliado um subgrupo de pacientes do estudo 

SPAM (Stress-echo Parma Mestre) de modo retrospectivo. Foram selecionados 400 

pacientes que apresentavam dor torácica de provável origem coronariana em dois 

Centros. Estes pacientes foram submetidos à ecocardiograma de estresse com 
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dipiridamol e foi feito avaliação do grau de contratilidade das paredes do ventrículo 

esquerdo, da perfusão miocárdica e estudo com Doppler da reserva de fluxo da 

coronária esquerda antes dos pacientes serem submetidos à coronariografia. Foram 

selecionados, então 96 pacientes que não tinham obstruções coronarianas e foi feito 

a busca de dois achados: ponte miocárdica e TCor. Os pacientes foram divididos em 

dois grupos: os que tinham defeito de perfusão no ecocardiograma, que foram 

chamados de falso positivo (37 pacientes) e os que não tinham, que foram 

chamados de verdadeiros negativos (59 pacientes). Estes dois grupos foram 

comparados em relação a variáveis demográficas e clínicas e características 

angiográficas e ecocardiográficas. Foram identificados 16 pacientes com TCor e 6 

pacientes com ponte miocárdica. Não houve diferença estatisticamente relevante 

nas variáveis demográficas e clínicas dos dois grupos. A prevalência de ponte 

miocárdica (p<0,05) e de TCor (p<0,001) foi sete vezes maior no grupo falso 

positivo. Estes pacientes também tinham mais crises anginosas e testes 

ergométricos com infra desnível do segmento ST (Gaibazzi et al. 2011).  

O segundo estudo, único prospectivo sobre o tema, é de autores chineses e 

incluiu 48 pacientes com queixas de dor torácica anginosa que foram submetidos à 

cintilografia miocárdica e coronariografia, sendo excluídos os pacientes com DAC 

obstrutiva, ponte miocárdica, espasmo coronariano, fístula coronariana, 

cardiomiopatia hipertrófica, miocardite e estenose aórtica. A prevalência de TCor foi 

de 37,5%, sendo multiarterial em 8,3% do total. Foi mais frequente em mulheres do 

que em homens (66,7% VS. 36,7%) e foi relacionada a defeitos reversíveis na 

perfusão miocárdica após análise de regressão múltipla (p=0,011 e OR=5,732) 

(Yang et al. 2012). 

O mais recente estudo sobre o tema reuniu de 40 pacientes com angina 

pectoris e TCor comparando com um grupo controle de mais 40 pacientes também 

com angina pectoris, mas sem TCor. Estes grupos foram  pareados pela idade, 

presença de HAS e DM e não foram demonstradas alterações durante a realização 

do ecocardiograma bidimensional speckle-trakking no strain sistólico, strain rate e 

strain rate diastólico tardio. Neste caso, a ausência de anormalidade na deformação 

longitudinal foi avaliada em repouso e, pode sugerir, que os mecanismos de 
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compensação da circulação coronariana encontram-se preservados nesta situação 

(Khosravani‐Rudpishi et al. 2018). 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Geral:  

 

 Correlacionar TCor com a presença de isquemia pela cintilografia de perfusão 

miocárdica 

 

3.2. Objetivos Específicos:  

 

 Correlacionar a TCor com o defeito de captação do radiofármaco na cintilografia 

miocárdica.  

 Avaliar variáveis angiográficas para graduação da TCor 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Casuística 

 

Foram selecionados 57 pacientes que foram submetidos à coronariografia nos 

laboratórios de Hemodinâmica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no 

ano de 2015 e no Instituto Nacional de Cardiologia (INC) no ano de 2017 devido a 

queixas de angina pectoris e que se enquadravam nos critérios de seleção.   

 

Critérios de inclusão:  

 Idade maior ou igual a 18 anos  

 Queixa clínica de angina pectoris, definida como  síndrome clínica caracterizada 

por dor ou desconforto em quaisquer das seguintes regiões: tórax, epigástrio, 

mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores. Tipicamente desencadeada ou 

agravada com a atividade física ou estresse emocional, e atenuada com uso de 

nitroglicerina e derivados (Diretriz de Doença Coronária Estável da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 2014) 

 Coronariografia sem lesões obstrutivas (lesão não obstrutiva definida como 

ausência de obstruções ou obstruções menores do que 30%)    

 

Critérios de exclusão:  

 

 Pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão  pulmonar, doenças congênitas 

e valvopatias 

 Pacientes com revascularização do miocárdio prévia (cirúrgica ou percutânea)  

 Cardiomiopatia hipertrófica  

 Miocardite  

 Ponte miocárdica  

 Pacientes com anomalias congênitas de origem, distribuição e trajeto das 

coronárias  
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 Fístulas arteriovenosas e micro fístulas para VE  

 Espasmo coronariano induzido por cateter  

 Anemia (hemoglobina menor do que 10g/dl)  

 Bloqueio completo do ramo esquerdo ao eletrocardiograma (duração do complexo 

QRS maior do que 120 milisegundos) e portadores de Marca-passo definitivo 

 

 

 

4.2. Desenho do Estudo  

 

O presente estudo apresenta duas fases, sendo a primeira retrospectiva. 

Essa fase incluiu a seleção dos exames de coronariografia já realizados no HUAP 

no ano de 2015 e no INC no ano de 2017, que não apresentavam obstruções 

coronarianas e que foram motivados por angina pectoris. Todos os 57 pacientes 

selecionados preencheram os critérios de inclusão do estudo. Foram incluídos 

somente pacientes que conseguiram realizar os dois exames com o intervalo 

máximo de 1 ano.  

Foi realizada a revisão de prontuários nas duas instituições e colhidos dados 

já existentes. 

Prospectivamente, foram realizadas entrevistas com os pacientes em casos 

onde faltavam dados e realizados exame de cintilografia miocárdica após acordarem 

com o termo de consentimento livre e esclarecido nos 27 pacientes que ainda não 

haviam feito o exame.  

Finalmente foi feito a revisão dos filmes de coronariografia por um observador 

cego ao resultado da cintilografia e feitas medições de variáveis angiográficas na 

sístole e na diástole em todos os pacientes.  

Foram feitas medições das variáveis angiográficas:  ângulos de curvatura na 

sístole e na diástole e número de ângulos menores do que noventa graus na sístole 

e na diástole. Foi realizado também a estimativa visual do calibre do vaso no terço 

proximal e no terço médio para avaliar grau de afilamento coronariano. 
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4.3. Métodos  

 

4.3.1- Dados Clínicos 

 

Foi feito a revisão de prontuários e foram realizadas entrevistas com os 

pacientes onde foi verificada a classe funcional da angina, segundo os critérios da 

Canadian Cardiology Society (CCS), o sintoma associado de dispneia, a história de 

algumas comorbidades como HAS, DM e dislipidemia, história de tabagismo e 

sedentarismo, dados constitucionais e exames complementares disponíveis. O 

ANEXO A apresenta os pareceres consubstanciados dos Centros de Ensino e 

Pesquisa e os termos de consentimento livre e esclarecido aplicados nas duas 

instituições, assim como a ficha de coleta de dados clínicos e de exames 

complementares. 

 

4.3.2. Coronariografia  

 

A coronariografia foi o exame utilizado para descartar a presença de 

obstruções coronarianas e também para avaliar a presença de TCor e sua 

graduação.  

Os exames foram realizados nos laboratórios de Hemodinâmica do HUAP, no 

angiógrafo KX0-100G (Toshiba, Tóquio, Japão) e do INC no angiógrafo Innova 

(General Eletric, Nova York, Estados Unidos da América).  

Os exames foram realizados preferencialmente por via trans-radial. Após 

verificar boa circulação colateral da artéria ulnar para arco palmar, realizar assepsia,  

antissepsia e anestesia local com até 3ml de lidocaína 2%, foi realizada punção 

arterial com agulha com cateter de polietileno tipo Jelco calibre 20. Posteriormente 

era inserido um guia metálico e posicionado introdutor arterial 5Fr. Previamente à 

passagem do fio-guia, todos os pacientes receberam heparina (5.000 UI) e 

mononitrato de isossorbida (10 mg) através deste introdutor. Então, foi passada 

corda guia teflonada 0,035’ e, sobre esta guia, foram introduzidos cateteres pré-

moldados para a cateterização seletiva da coronária esquerda (Judkis Left 5Fr)  e da 

coronária direita (Judkins Right 5Fr). Através do lúmen dos cateteres foi realizado 

administração de meio de contraste radiopaco e realizada a filmagem sob 
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radioscopia. A ventriculografia esquerda foi realizada através de injeção manual com 

o cateter da coronária direita. Quando não havia sucesso com a utilização dos 

cateteres pré-moldados de Judkins,  outros cateteres foram usados (Amplatz ou 

Multipropósito). 

Utilizamos neste trabalho a definição de TCor grave como a presença de, pelo 

menos, 3 curvaturas consecutivas com um ângulo de curvatura menor que 90 graus 

de uma artéria coronária epicárdica maior que 2 mm na diástole.  

Para a análise angiográfica a ACDA foi chamada de VASO 1, a ACX de 

VASO 2 e ACD de VASO 3. Nos casos de ACD não dominante o VASO 3 foi 

considerado a Descendente Posterior Esquerda (DPE).  

As medidas angiográficas da ACX foram feitas nas incidências oblíqua 

anterior esquerda  30 graus com caudal 30 graus e oblíqua anterior direita 30 graus 

com caudal 30 graus, as medidas da ACDA nas incidências oblíqua anterior direita 

30 graus com cranial 60 graus e oblíqua anterior esquerda 30 graus com cranial 60 

graus e da ACD nas incidências oblíqua anterior direita 30 graus simples e oblíqua 

anterior esquerda 30 graus simples.  

Adicionalmente à análise da TCor, foi realizado a análise de afilamento do 

vaso por estimativa visual, à semelhança do que é realizado rotineiramente nos 

laboratórios de Hemodinâmica do Brasil, ao se escolher materiais para realização 

das angioplastias coronarianas. 

 

4.3.3 Cintilografia Miocárdica  

 

A cintilografia miocárdica foi o exame realizado para a avaliação fisiológica da 

presença  e localização de isquemia miocárdica nos dois grupos de pacientes. Os 

exames foram realizados nos equipamentos  Millenium MPR (General Eletric, Nova 

York, Estados Unidos da América) do HUAP e Infinia (General Eletric, Nova York, 

Estados Unidos da América) do INC.  

Para o caso dos 27 pacientes que ainda não haviam realizado este exame, 

estes foram realizados exclusivamente no HUAP,  com dipiridamol e com o protocolo 

de dois dias: repouso e estresse. Todos os pacientes receberam orientações antes 

da realização do exame: suspensão das drogas aminofilina, betabloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio ( pelo menos 48 horas) e nitratos (pelo menos 12 
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horas); não ingestão dos alimentos café , chá, chocolate e refrigerantes (pelo menos 

24 horas);  não ingestão de bebidas alcoólicas e banana e não fumar no dia do 

exame e realizar uma alimentação leve até duas horas antes do exame, não 

devendo estar em jejum prolongado.  

Dentre os pacientes que já haviam realizado a cintilografia foram incluídos 

pacientes que haviam realizado o estresse com dipiridamol, dobutamina e 

ergometria.  

No estresse com ergometria foi utilizado o Protocolo de Rampa com a  injeção 

do radiofármaco sendo realizada quando o paciente alcançou, no mínimo, 85% da 

frequência cardíaca máxima preconizada para a idade e/ou dor precordial de forte 

intensidade desencadeada com a progressão do esforço ou arritmia significativa.  

No estresse com dipiridamol: foi administrada a dose de 0,56mg/Kg, diluída 

em 20ml de solução fisiológica, administrada intravenoso em veia periférica durante 

4 minutos. Foi injetado o radiofármaco 2 a 4 minutos após o término do dipiridamol. 

Administração do antídoto  aminofilina 3 a 4 minutos após o radiofármaco.  

No estresse com dobutamina foi feita a administração da droga em veia 

periférica após realizar a diluição 250mg da droga em 240ml de solução fisiológica. 

Iniciada infusão venosa através de bomba infusora na velocidade de 10mcg/Kg/min, 

aumentando 10mcg/kg a cada 3 minutos até dose máxima de 50mcg/Kg/min. O 

radiotraçador foi injetado um minuto após ter alcançado a FC máxima ou 

submáxima,  ou quando houvesse sintoma de dor precordial de forte intensidade, 

arritmia grave ou alteração eletrocardiografia significativa (infradesnivelamento do 

segmento ST maior que 2,0mm ou supradesnivelamento do segmento ST sem 

infarto prévio). Quando a FC submáxima não foi alcançada, mesmo em doses de 

50mcg/Kg/min, na ausência de efeitos adversos impeditivos e de contraindicação ao 

uso de atropina, foi administrado atropina na dose de 0,5mg e ,se necessário, a 

dose foi repetida até o máximo de 2,0mg. 

As imagens foram interpretadas pelos médicos do setor de Medicina Nuclear 

dos respectivos hospitais e revisadas por um examinador experiente antes e sua 

liberação, sendo definido como isquêmico o segmento com déficit de captação do 

radiotraçador no esforço e que normaliza nas imagens adquiridas no repouso. O 

modelo de segmentação miocárdica utilizado foi o de 17 segmentos (Figuras 8 e 9) , 
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seguindo as diretrizes vigentes do Comitê de Imagem Cardíaca do Conselho Clínico 

de Cardiologia da Associação Americana do Coração (Cerqueira et al. 2002).  

 

 

1-anterior basal, 2- ântero-septal basal, 3- ínfero-septal basal,4-inferior basal, 5-ínfero-lateral basal, 6-

ântero-lateral basal, 7-anterior médio, 8- ântero-septal médio, 9-ínfero-septal médio, 10-inferior médio, 

11-ínfero-septal médio, 12-ântero-lateral médio, 13- anterior apical, 14-septo-apical, 15-inferior apical, 

16-látero-apical, 17-apical.   

Figura 8. Mapa polar com segmentação do Ventrículo Esquerdo e a definição dos territórios. 

Adaptado de Cerqueira et al (2002) 

 

 

 

Escala de cores: cinza-ACDA, listras-ACD e branco-ACX. 

Figura 9. Territórios do Ventrículo Esquerdo e o suprimento arterial correspondente. Adaptado de 
Cerqueira et al (2002) 
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4.4. Análise Estatística  

 

Trata-se de amostra de conveniência e as análises estatísticas dos resultados 

obtidos foram feitas por estatístico credenciado pelo Curso de Pós-graduação 

STRICTU SENSU em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal 

Fluminense.  

 A análise descritiva foi apresentada na forma de tabelas e os dados 

observados, expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão 

adequados para dados numéricos (média, desvio padrão, mediana, intervalo 

interquartílico e mínimo e máximo) , e frequência (n) e percentual (%) para dados 

categóricos. 

  Com o objetivo de avaliar a influência individual das variáveis clínicas e 

cardiológicas sobre a TCor e isquemia foi utilizado a regressão logística binária 

(análise bivariada). Foi feita a descritiva das variáveis explicativas clínicas e 

cardiológicas segundo a presença ou ausência de isquemia e, depois, de TCor com 

o correspondente risco relativo (RR), seu respectivo intervalo  de confiança (IC 95%) 

e o nível descritivo (p valor).  

 A análise de regressão multivariada foi realizada para identificar os 

preditores independentes para o desfecho isquemia, e, depois, para o desfecho 

TCor. As variáveis explicativas incluídas na regressão multivariadas foram as da 

análise bivariada. O processo de seleção das variáveis foi o de avançar passo a 

passo (stepwise forward), ao nível de 5%, o qual seleciona o menor subgrupo de 

variáveis independentes que melhor explica ou prediz o desfecho. 

 A associação entre parâmetros da coronariografia numéricos com a 

isquemia e TCor foi analisada pelo teste de Mann-Whitney e, para parâmetros 

categóricos, pelo teste qui-quadrado (χ2) ou teste exato de Fisher. 

Foi realizada uma análise prévia para verificar a normalidade das variáveis. 

Para tal, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk juntamente com a análise gráfica dos 

histogramas. Uma vez que as variáveis não apresentaram distribuição normal 

(Gaussiana) foi utilizado teste não paramétrico de Mann-Whitney. O critério de 

determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise estatística foi 
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processada pelo software estatístico SAS® System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., 

Cary, North Carolina).  

ANEXO B fornece as tabelas B1 e B2 com a descritiva completa (média, 

desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico (Q1 – Q3), mínimo e máximo) das 

variáveis numéricas, em estudo, para os subgrupos com e sem isquemia, 

respectivamente. 

ANEXO C fornece as tabelas C1 e C2 com a descritiva completa (média, 

desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico (Q1 – Q3), mínimo e máximo) das 

variáveis numéricas, em estudo, para os subgrupos com e sem TCor, 

respectivamente. 

 

4.5.Financiamento 

 

Não houve fontes de financiamento externa e nenhum pesquisador ou 

paciente participante do estudo recebeu qualquer forma de remuneração. 

 

4.6. Considerações éticas 

 

Dos 57 pacientes selecionados para a pesquisa, 27 pacientes realizaram o 

exame de cintilografia miocárdica de modo prospectivo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido que foi aprovado pelo CEP das duas instituições 

participantes. 
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4.7. Fluxograma de seleção dos pacientes do estudo 

 

 

Figura 10. Fluxograma de seleção dos pacientes 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização da amostra em estudo.  

 

Foram selecionados 57 pacientes que realizaram coronariografia devido a 

queixas de angina pectoris e que também realizaram cintilografia miocárdica de 

estresse e de repouso.  

A média da idade foi de 58,3 anos ± 8,8 anos, com IMC médio de 29 ±5,2 e 

com maioria do sexo feminino (70,2%).  Na tabela 1 encontram-se descritas todas as 

variáveis numéricas estudadas, incluindo dados de ergometria de 28 pacientes que 

também realizaram teste ergométrico. 

A apresentação clínica na sua forma aguda, síndrome coronariana aguda 

ocorreu 21,1% dos pacientes e a maioria dos pacientes apresentavam angina 

pectoris classe II (36,8%) e classe III (35,1%) pela classificação da Sociedade 

Canadense de Cardiologia (figura 12). A queixa associada de dispneia esteve 

presente em mais da metade dos pacientes (56,1%). Foi identificado o uso do ácido 

acetilsalicílico (AAS) em 84,2% dos pacientes, de betabloqueadores ou 

bloqueadores do canal de cálcio em 73,7%, de nitratos em 59,6% e das estatinas 

em 52,6%.  

 A HAS esteve presente em 89,5% dos pacientes, a dislipidemia em  

47,4% e a diabetes em 29,8% dos pacientes. 

     Enquanto o sedentarismo esteve presente em 82,5% dos pacientes, o 

tabagismo foi encontrado em apenas 14% dos pacientes. 

 

Figura 11. Graduação da angina segundo a Sociedade Canadense de Cardiologia. Extraído da 
Diretriz de Doença Coronária Estável da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2014. 

 



37 
 

Na tabela 2 encontramos todas as variáveis categóricas da amostra, 

incluindo dados dos exames complementares de eletrocardiograma, ergometria, 

cintilografia miocárdica e coronariografia.  

A análise detalhada do eletrocardiograma de repouso foi possível em 49 

pacientes (86%) e os 8 pacientes que tiveram realizados eletrocardiograma apenas 

no momento da cintilografia não foram incluídos na análise. 

O teste ergométrico foi realizado em metade dos pacientes (50,9%) e foi 

sugestivo de isquemia em 22 casos (78,6%), sendo o critério de positividade apenas 

por dor em 8 pacientes, apenas por alteração eletrocardiográfica em 9 pacientes e 

por dor e alteração eletrocardiográfica em 5 pacientes. 

A fase de estresse da cintilografia foi realizada com dipiridamol em 39 

pacientes (68%), com ergometria em 17 pacientes (29,8%) e com dobutamina em 1 

paciente (1,7%).  A cintilografia miocárdica foi positiva em 64,9% dos pacientes. 

Nestes 37 pacientes com isquemia a carga isquêmica média foi de 5,9 % (±3,3%). 

Nota-se que, dos 20 pacientes que tiveram cintilografia normal, 13 

pacientes tinham a ergometria positiva e apenas 7 pacientes que realizaram 

somente a cintilografia e esta foi negativa não possuíam isquemia documentada por 

algum método.   

A análise da cintilografia mostrou que o território com maior positividade 

para isquemia foi o do VASO 1- ACDA com 43,9%, seguido do VASO 2- ACX com 

33,3% e do VASO 3- ACD com 22,8%. 

A análise angiográfica obtida pela coronariografia mostrou  a presença de 

tortuosidade em 28,1% dos pacientes e a prevalência da tortuosidade foi maior nos 

VASOS 1 e 2- ACDA e ACX (17,5% em ambos) e menor no VASO 3- ACD (7%).  
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Tabela 1. Descritiva das variáveis numéricas na amostra total 

Variável n média DP Mínimo Máximo 

Clínicas e Cardiológicas           

Idade (anos) 57 58,3 8,8 41,0 77,0 

Peso (kg) 57 79,2 15,5 50,0 128,0 

Altura (m) 57 1,65 0,09 1,42 1,85 

IMC (kg/m2) 57 29,0 5,2 19,5 44,3 

Clearence de Creatinina 47 93,6 29,4 39,6 175,1 

TE e Cintilografia           

MET 28 7,8 2,7 3,9 15,4 

Comprometimento miocárdio (%) 37 5,9 3,3 2,0 15,0 

Coronariografia           

VASO 1 - Menor ângulo 57 107 30 41 156 

VASO 1 - N° ângulos <90° 57 0,75 1,27 0,0 5,0 

VASO 1 - Sístole menor ângulo 57 84,6 32,2 31,0 141,0 

VASO 1 - Sístole N° de ângulos < 90° 57 1,4 1,6 0,0 6,0 

VASO 1 - Calibre proximal 57 3,4 0,2 2,8 3,5 

VASO 1 - Calibre terço médio 57 2,5 0,4 2,0 3,0 

VASO 1 - Afilamento (%) 57 26,3 9,7 8,3 42,9 

VASO 2 - Menor ângulo 57 90,8 32,4 0,0 171,0 

VASO 2 - N° ângulos  < 90° 57 1,07 1,27 0,0 5,0 

VASO 2 - Sístole menor ângulo 57 82,0 38,1 0,0 158,0 

VASO 2 - Sístole N° de ângulos < 90° 57 1,28 1,47 0,0 5,0 

VASO 2 - Calibre proximal 57 3,1 0,3 2,5 3,5 

VASO 2 - Calibre terço médio 57 2,6 0,3 2,0 3,0 

VASO 2 - Afilamento (%) 57 17,2 8,8 8,3 42,9 

VASO 3 - Menor ângulo 57 93,7 30,4 0,0 148,0 

VASO 3 - N° ângulos < 90° 57 0,61 0,82 0,0 3,0 

VASO 3 - Sístole menor ângulo 57 80,0 35,1 0,0 135,0 

VASO 3 - Sístole N° de ângulos < 90° 57 0,79 0,96 0,0 4,0 

VASO 3 - Calibre proximal 57 3,3 0,4 2,5 4,0 

VASO 3 - Calibre terço médio 57 2,8 0,4 2,0 3,5 

VASO 3 - Afilamento (%) 57 14,7 5,1 8,3 33,3 

DP: desvio padrão;  IIQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3). MET- equivalente metabólico;  
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Tabela 2. Descritiva das variáveis categóricas na amostra total. 

Variável Categoria N % 

Sexo Masculino 17 29,8 

  Feminino 40 70,2 

AAS  48 84,2 

Estatina   30 52,6 

Betabloqueador / Bloqueador de  
Cálcio 

 42 73,7 

Nitrato/ Vastarel   34 59,6 

Angina grau 1 14 24,6 

 grau 2 21 36,8 

 grau 3 20 35,1 

 grau 4 2 3,5 

Dispneia   32 56,1 

HAS  51 89,5 

DM   17 29,8 

Dislipidemia  27 47,4 

SCA   12 21,1 

FA  2 3,5 

Sedentarismo   47 82,5 

Tabagismo  8 14,0 

ONDA T negativa   15,0 30,6 

INFRA ST  1 2 

SVE   2,0 4,1 

FEZ TE  28,0 49,1 

TE positivo   22,0 78,6 

Positivo dor  8,0 28,6 

Positivo ECG   9,0 32,1 

Positivo Dor e ECG  5,0 17,9 

Cintilografia com Ergometria   17,0 29,8 

Cintilografia positiva  37,0 64,9 

Cintilografia Vaso 1   25,0 43,9 

Cintilografia Vaso 2  19,0 33,3 

Cintilografia Vaso 3   13,0 22,8 

Isquemia Cintilografia   e/ou TE  50 100 

Tortuosidade dicotômica    16,0 28,1 

Tortuosidade Vaso 1  10,0 17,5 

Tortuosidade Vaso 2   10,0 17,5 

Tortuosidade Vaso 3  4,0 7 

Dominância   52,0 91,2 

IMC-índice de massa corporal; AAS- ácido acetil salicílico; HAS- hipertensão arterial sistêmica;                                                                

DM- diabetes mellitus; SVE- sobrecarga ventricular esquerda; FE- fração de ejeção;  
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5.2. Avaliação da associação entre as variáveis clínicas e cardiológicas com a 

isquemia segundo a Cintilografia. 

 Foi realizada uma análise bivariada (ou univariada) para identificar as 

variáveis explicativas relacionadas com a isquemia (variável dependente).  

 5.2.1. Análise de Regressão Bivariada. 

 Como descrito na tabela 3, segundo a regressão logística individual, apenas a 

HAS (p = 0,029) foi variável significativa associada a isquemia. 
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Tabela 3. Variável clínica e cardiológica segundo a isquemia. 

Variável categoria   c/ isquemia   s/ isquemia RR IC 95% p valor 

Sexo 
masculino   14 37,8   3 15,0 Referência   

feminino   23 62,2   17 85,0 0,29 0,07 - 1,17 0,082 

Idade (anos)  média ± DP  59,1 ± 8,7  56,9 ± 9,1 1,03 0,97 - 1,10 0,37 

Peso (kg) média ± DP   80,6 ± 15,7   76,7 ± 15,1 1,02 0,98 - 1,06 0,37 

Altura (m) média ± DP  1,65 ± 0,09  1,66 ± 0,08 0,20 0,00 - 130 0,62 

IMC (kg/m2) média ± DP   29,6 ± 5,5   27,7 ± 4,3 1,08 0,97 - 1,22 0,17 

AAS   32 86,5  16 80,0 1,60 0,38 - 6,79 0,52 

Estatina     21 56,8   9 45,0 1,60 0,54 - 4,80 0,40 

Betabloqueador / 
Bloq. de  Cálcio 

  27 73,0  15 75,0 0,90 0,26 - 3,13 0,87 

Nitrato/ Vastarel     23 62,2   11 55,0 1,34 0,45 - 4,05 0,60 

Angina 

grau 1  11 29,7  3 15,0   

grau 2  13 35,1  8 40,0      

grau 3/4  13 35,1  9 45,0      

dispneia     24 64,9   8 40,0 2,77 0,90 - 8,5 0,075 

HAS   36 97,3  15 75,0 12,0 1,29 - 112 0,029 

DM     13 35,1   4 20,0 2,17 0,60 - 7,8 0,24 

Dislipidemia   19 51,4  8 40,0 1,58 0,53 - 4,77 0,41 

SCA     6 16,2   6 30,0 0,45 0,12 - 1,65 0,23 

FA   2 5,4  0 0 ∞ 0,00 -  0,99 

Sedentarismo     31 83,8   16 80,0 1,29 0,32 - 5,25 0,72 

Tabagismo   6 16,2  2 10,0 1,74 0,32 - 9,56 0,52 

Clear de Cr média ± DP   92,5 ± 30,7   95,3 ± 27,8 1,00 0,98   1,02 0,75 

ONDA T 
negativa 

  8 26,7  7 36,8 0,62 0,18 - 2,14 0,45 

SVE     1 3   1 5,3 0,62 0,04 - 10,6 0,74 

Tortuosidade 
dicotômica 

  12 32,4  4 20,0 1,92 0,53 - 7,00 0,32 

Os dados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e pela média ± desvio padrão 
para dados numéricos. RR: Risco Relativo segundo regressão logística binária individual. 

IMC- índice de massa corporal; AAS- ácido acetil salicílico; HAS- hipertensão arterial sistêmica; DM- diabetes mellitus; 
SVE- sobrecarga ventricular esquerda. 
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5.2.2. Análise de Regressão Multivariada 

 

 

 Na tabela 4 observamos que  apenas que a HAS (p = 0,029) foi preditor 

independente significativo para isquemia, nesta amostra em estudo. As demais 

variáveis não apresentaram contribuição independente, ao nível de 5%, na presença 

da variável selecionada pela regressão.  

 

 

  

 

Tabela 4. Regressão multivariada para a isquemia. 

Variável independente RR p valor

HAS presente 12,0 1,29 112 0,029

IC 95%

RR: risco relativo. IC 95%: intervalo de confiança de 95% para o RR.

Regressão multivariada logística binária com seleção de variáveis stepwise forward.  

 

 



43 
 

 

5.3. Avaliação da associação entre as variáveis clínicas e cardiológicas com a 

TCor . 

 

Foi realizada uma análise bivariada (ou univariada) para identificar as 

variáveis explicativas relacionadas com a TCor (variável dependente). 

5.3.1. Análise de Regressão Bivariada. 

 

 Conforme a tabela 5,   segundo a regressão logística individual, apenas a 

idade (p = 0,042) foi variável significativa associada a TCor, ou seja, quanto maior a 

idade maior a probabilidade de TCor. 
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Tabela 5. Variável clínica e cardiológica segundo a TCor. 

Variável categoria   
c/ 

tortuosidade 
  

s/ 
tortuosidade 

RR IC 95% p valor 

Sexo 
masculino   3 18,8   14 34,1 Referência   

feminino   13 81,3   27 65,9 2,25 0,55 - 9,2 0,26 

Idade (anos)  média ± DP  62,2 ± 7,5  56,8 ± 8,9 1,08 1,03 - 1,17 0,042 

Peso (kg) média ± DP   78,2 ± 13,9   79,6 ± 16,2 0,99 0,96 - 1,03 0,77 

Altura (m) média ± DP  1,64 ± 0,10  1,66 ± 0,08 0,063 0,00 - 60,7 0,43 

IMC (kg/m2) média ± DP   29,2 ± 5,0   28,9 ± 5,3 1,01 0,90 - 1,13 0,84 

AAS   14 87,5  34 82,9 1,44 0,27 - 7,81 0,67 

Estatina     8 50,0   22 53,7 0,86 0,27 - 2,74 0,80 

Betabloqueador 
/ Bloq. de  Cálcio 

  13 81,3  29 70,7 1,79 0,43 - 7,45 0,42 

Nitrato/ Vastarel     8 50,0   26 63,4 0,58 0,18 - 1,86 0,36 

Angina 

grau 1  2 12,5  12 29,3   

grau 2  7 43,8  14 34,1      

grau 3/4  7 43,8  15 36,6      

dispneia     9 56,3   23 56,1 1,01 0,31 - 3,2 0,99 

HAS   15 93,8  36 87,8 2,08 0,22 - 19,4 0,52 

DM     5 31,3   12 29,3 1,10 0,31 - 3,8 0,88 

Dislipidemia   6 37,5  21 51,2 0,57 0,18 - 1,87 0,35 

SCA     4 25,0   8 19,5 1,37 0,35 - 5,4 0,65 

FA   1 6,3  1 2 2,67 0,16 - 45,40 0,50 

Sedentarismo     13 81,3   34 82,9 0,89 0,20 - 3,98 0,88 

Tabagismo   2 13  6 14,6 0,83 0,15 - 4,64 0,84 

Clear de Cr média ± DP   97,0 ± 33,0   92,3 ± 28,3 1,01 0,98 - 1,03 0,62 

ONDA T 
negativa 

  5 35,7  10 28,6 1,39 0,37 - 5,2 0,62 

SVE     0 0   2 5,7 0,00 0,00 -   0,99 

Os dados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e pela média ± desvio padrão 
para dados numéricos. RR: Risco Relativo segundo regressão logística binária individual. 

 
IMC- índice de massa corporal; AAS- ácido acetil salicílico; HAS- hipertensão arterial sistêmica; DM- diabetes mellitus; SVE- 

sobrecarga ventricular esquerda; FE- fração de ejeção; 
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5.3.2. Análise de Regressão Multivariada 

 

Observou-se apenas que a idade (p = 0,042) foi preditor independente 

significativo para TCor, nesta amostra em estudo. As demais variáveis não 

apresentaram contribuição independente, ao nível de 5%, na presença da variável 

selecionada pela regressão.  

 

   

Tabela 6. Regressão multivariada para a TCor. 

Variável independente RR p valor

Idade (anos) 1,08 1,03 1,17 0,042

IC 95%

RR: risco relativo. IC 95%: intervalo de confiança de 95% para o RR.

Regressão multivariada logística binária com seleção de variáveis stepwise forward.  
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5.4.  Avaliação da associação entre METS alcançados no TE com a TCor e 

positividade no TE com a TCor  

 

 A tabela 7 fornece a mediana, mínimo e máximo da medida METS segundo a 

tortuosidade (presente e ausente) e o correspondente nível descritivo (p valor) do 

teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela 7. METS segundo a TCor. 

METS

Tortuosidade n mediana mínimo máximo p valor

presente 5 9,0 6,9 11,0

ausente 23 7,3 5,6 8,1

0,23

Teste de Mann-Whitney.  

Não foi encontrada diferença significativa na medida de METS alcançados na 

ergometria (p = 0,23) entre os subgrupos com e sem TCor, nesta amostra.  

 A tabela 8 fornece a frequência (n) e a porcentagem (%) da positividade do 

TE segundo a TCor (presente e ausente) e o  e o correspondente nível descritivo (p 

valor) do teste exato de Fisher. 

 

 

  

Tabela 8. Positividade do TE segundo a TCor. 

n % n %

positivo 5 100 17 73,9

negativo 0 0 6 26,1

Teste exato de Fisher.

 p valor

0,26

c/ tortuosidade s/ tortuosidade
TE
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Não foi encontrada associação significativa entre a positividade do TE (p = 

0,26)  com TCor, nesta amostra. 
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5.5. Avaliação da associação entre isquemia na cintilografia com a presença de 

TCor,  por tipo de VASO. 

 

As tabelas 9, 10 e 11 fornecem a frequência e o percentual (%) do resultado da 

tortuosidade segundo a isquemia para o VASO 1 (ACDA), VASO 2 (ACX) e VASO3 

(ACD), respectivamente, e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste exato 

de Fisher. 

 

Tabela 9. Isquemia versus TCor - VASO 1- ACDA 

sim 5 20,0 5 15,6

não 20 80,0 27 84,4

Cintilografia - VASO 1

Tortuosidade 

- VASO 1

sim não

 

Observou-se que não existe associação significativa, ao nível de 5%, entre a 

isquemia no VASO 1- ACDA com a tortuosidade no VASO 1 - ACDA (p = 0,46), 

nesta amostra.  

 

  
Tabela 10. Isquemia versus TCor - VASO 2- ACX 

sim 8 42,1 2 5,3

não 11 57,9 36 94,7

Cintilografia - VASO 2

sim não

Tortuosidade 

- VASO 2

 

 

Observou-se que existe associação significativa entre a isquemia do VASO 2- 

ACX com a tortuosidade do VASO 2- ACX (p = 0,001), nesta amostra.  
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Tabela 11. Isquemia versus TCor - VASO 3- ACD  

sim 3 23,1 1 2,3

não 10 76,9 43 97,7

não

Tortuosidade 

- VASO 3

Cintilografia - VASO 3

sim

 
 

Existe associação significativa entre a isquemia do VASO 3- ACD com a 

tortuosidade do VASO 3- ACD (p = 0,034), nesta amostra.  

 

5.6. Avaliação da associação entre isquemia na cintilografia com os 

parâmetros angiográficos por tipo de VASO. 

 

 As tabelas 12,13 e 14 fornecem o número de casos, mediana, mínimo e 

máximo dos parâmetros da coronariografia segundo a isquemia para o VASO 1- 

ACDA, VASO 2- ACX e VASO 3-ACD, respectivamente, e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste de Mann-Whitney. 

 

 
Tabela 12. Isquemia versus parâmetros da TCor - VASO 1- ACDA 

n mediana mín máx n mediana mín máx

Menor ângulo 25 114 82,0 135 32 108 78,5 136 0,60

N° de ângulos consecutivos < 90° 25 0,0 0,0 1,0 32 0,0 0,0 1,0 0,89

Sístole menor ângulo 25 78,0 59,5 112 32 74,5 61,3 117 0,92

Sístole número de ângulos < 90° 25 1,00 0,0 2,5 32 1,0 0,0 3,0 0,90

Afilamento (%) 25 21,4 14,3 28,6 32 28,6 21,4 33,3 0,067

s/ Isquemia - VASO 1c/ isquemia - VASO 1
p valorVariável da Coronariografia - VASO 1

Teste de Mann-Whitney.  

 

Não foi observado associação significativa, ao nível de 5%, entre a isquemia 

no VASO 1 com os parâmetros da tortuosidade no VASO 1, nesta amostra.  
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Tabela 13. Isquemia versus parâmetros da TCor - VASO 2- ACX 

n mediana mín máx n mediana mín máx

Menor ângulo 19 79,0 58,0 109 38 102 74,3 120 0,083

N° de ângulos consecutivos < 90° 19 1,0 0,0 3,0 38 0,0 0,0 1,0 0,025

Sístole menor ângulo 19 55,0 46,0 96 38 97 52,5 121 0,077

Sístole número de ângulos < 90° 19 3,0 0,00 3,00 38 0,0 0,0 2,0 0,005

Afilamento (%) 19 20,0 14,3 33,3 38 14,3 9,1 16,7 0,066

Variável da Coronariografia - VASO 2
c/ isquemia - VASO 2 s/ Isquemia - VASO 2

p valor

Teste de Mann-Whitney.  

Observou-se que existe associação significativa entre a isquemia do VASO 2- 

ACX com os parâmetros número de ângulos consecutivos < 90° (p = 0,025) e 

sístoles n° de ângulos < 90° do VASO 2 - ACX (p = 0,005), nesta amostra.  

  

Tabela 14. Isquemia versus parâmetros da TCor - VASO 3 -ACD  

n mediana mín máx n mediana mín máx

Menor ângulo 13 88,0 59,5 106,5 44 104 74,8 121 0,16

N° de ângulos consecutivos < 90° 13 1,0 0,0 1,5 44 0 0,0 1,0 0,31

Sístole menor ângulo 13 71,0 44,0 93,0 44 94,0 57,5 112 0,14

Sístole número de ângulos < 90° 13 1,0 0,0 2,0 44 0,0 0,0 1,0 0,24

Afilamento (%) 13 14,3 10,4 14,3 44 14,3 13,0 16,1 0,27

s/ Isquemia - VASO 3
p valor

Teste de Mann-Whitney.

Variável da Coronariografia - VASO 3
c/ isquemia - VASO 3

 

  Observou-se que não existe associação significativa, ao nível de 5%, entre a 

isquemia no VASO 3- ACD com os parâmetros da tortuosidade no VASO 3- ACD, 

nesta amostra.  
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5.7. Avaliação da associação entre isquemia na cintilografia e a presença de 

TCor na amostra de territórios dos vasos. 

 

  A tabela 15 fornece a frequência e o percentual (%) do resultado da 

tortuosidade segundo a isquemia para a amostra de territórios (n = 171). O método 

estatístico aplicado foi o teste de qui-quadrado (χ2). 

 

Tabela 15. Isquemia versus TCor. 

  Cintilografia  

  sim  Não 

Tortuosidade  

Sim 16 28,1%   8 7,0% 

não 41 71,9%   106 93,0% 

 

 

 

Figura 12. Relação TCor X Isquemia miocárdica 
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Observou-se que existe associação altamente significativa entre TCor e 

isquemia (p < 0,0001), nesta amostra de territórios.  

5.8. Avaliação da associação entre isquemia na cintilografia e parâmetros 

angiográficos na amostra de territórios dos vasos. 

 

 A tabela 16 fornece o número de casos, mediana, mínimo e máximo dos 

parâmetros da coronariografia segundo a isquemia na amostra de territórios dos 

vasos (n = 171) e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste de Mann-

Whitney. 

 

Tabela 16. Isquemia versus parâmetros da TCor. 

n mediana mín máx n mediana mín máx

Menor ângulo 57 92 67,0 118 114 105 76,0 122 0,30

N° de ângulos consecutivos < 90° 57 0 0,0 2,5 114 0 0,0 1,0 0,10

Sístole menor ângulo 57 73,0 48,5 107 114 85,5 56,5 115 0,074

Sístole número de ângulos < 90° 57 1,5 0,0 3,0 114 1,0 0,0 2,0 0,021

Afilamento (%) 57 16,7 14,3 28,6 114 14,3 14,3 28,6 0,31

Variável da Coronariografia 
c/ isquemia s/ Isquemia

p valor

Teste de Mann-Whitney.  

Observou-se que existe associação significativa entre a isquemia com o 

parâmetro sístole n° de ângulos < 90° (p = 0,021) na amostra de territórios dos 

vasos. 
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5.9. Avaliação da associação entre a TCor e afilamento coronariano (%) na 

amostra de territórios dos vasos. 

 

 A tabela 17 fornece o número de casos, mediana, mínimo e máximo do 

parâmetro afilamento (%) segundo a tortuosidade na amostra de territórios (n = 171) 

e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste de Mann-Whitney. 

 

 
Tabela 17. Afilamento (%) segundo a TCor. 

Parâmetro: Afilamento (%) n mediana mínimo máximo p valor

c/ Tortuosidade 24 25,0 14,3 33,3

s/ Tortuosidade 147 14,3 14,3 27,3

0,034

Teste de Mann-Whitney.  

Observou-se que existe associação significativa entre a TCor com o 

percentual de afilamento (p = 0,034) na amostra de territórios dos vasos. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Avaliamos uma amostra de pacientes do HUAP no ano de 2015 e do INC no 

ano de 2017  com queixas de angina pectoris que realizaram coronariografia e não 

possuíam obstruções coronarianas. Todos os pacientes realizaram também a 

cintilografia miocárdica para avaliar isquemia. Nossa amostra de pacientes se 

enquadra ao objeto do estudo INOCA (Ischemia and No Coronary Artery Disease), 

do Comitê de Doenças Cardiovasculares das Mulheres do Colégio Americano de 

Cardiologia em conjunto com a Associação Nacional do Coração, Pulmões e 

Sangue dos Estados Unidos da América, a Associação Americana do Coração e a 

Sociedade Européia de Cardiologia (Bairey et al. 2017).   

Existem evidências consideráveis que pacientes com isquemia e sem 

obstruções coronarianas não possuem um prognóstico benigno, mas, até então, não 

existem diretrizes para orientar a prática clínica (Bairey et al. 2017).   

No INOCA foi observado um subgrupo de pacientes com disfunção 

coronariana microvascular (DMV) e evidências de inflamação (Bairey et al. 2017), 

mas boa parte dos pacientes não tem a explicação fisiopatológica da isquemia 

miocárdica. Não foi descrita a pesquisa de TCor nestes pacientes e não há estudos, 

até onde sabemos, para avaliar se a TCor pode representar um outro mecanismo 

fisiopatológico para se chegar a isquemia ou se está associada a DMV.  

A maior prevalência do sexo feminino, da idade avançada e da HAS é  

observada nos portadores de  TCor e na DMV (Bairey et al. 2017; Chiha et al. 2017; 

Abdar Esfahani et al. 2012; Dagianti et al. 1993) e foi observada no nosso estudo. 

Podemos comparar os achados deste estudo com outros dois que utilizaram a 

mesma definição de TCor e demonstraram uma correlação entre TCor e isquemia.  

Gaibazzi et al (2011) encontraram no subgrupo de 34 pacientes com as mesmas 

características (dor anginosa aos esforços e teste provocativo positivo) a prevalência 

da TCor de 9 pacientes (27,3%). Já Yang et al. (2012) observaram uma prevalência 

de 37,5% de TCor em uma amostra de 48 pacientes..  

Gaibazzi et al (2011) e Yang et al. (2012) não encontram nenhum fator de 

risco cardiovascular relacionado com a presença de TCor, assim como neste estudo. 
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Observamos uma relação significativa e já descrita na literatura da TCor com 

a idade avançada (Hutchins et al. 1977; Carbonin et al. 1990; Abdar Esfahani et al. 

2012), sendo que quanto maior a idade maior a probabilidade de TCor (p =0,042).  

Neste sentido, a TCor parece ser o resultado final de alterações estruturais e 

funcionais do coração e, talvez, representar um mecanismo de adaptação que 

permite a este órgão, dinamicamente, modificar seu tamanho e sua função (Turgut 

et al. 2010). 

A isquemia avaliada separadamente estava mais presente nos pacientes com 

HAS (p=0,029). 

No nosso estudo fizemos a análise da relação entre TCor e isquemia por 

vaso e território correspondente. O subgrupo com isquemia no território da ACX 

apresentou TCor (42,1%) significativamente maior que o subgrupo sem isquemia na 

ACX  (5,3%). E este mesmo subgrupo com isquemia no território da ACX apresentou 

número de ângulos < 90° medidos na sístole e número de ângulos < 90° medidos na 

diástole significativamente maior que o subgrupo sem isquemia no território da ACX. 

O subgrupo com isquemia no território da ACD apresentou TCor na  ACD (23,1%) 

significativamente maior que o subgrupo sem isquemia na ACD (2,3%). Na análise 

total de todos os vasos e territórios correspondentes o subgrupo com isquemia 

apresentou TCor (28,1%) significativamente maior que o subgrupo sem isquemia 

(7,0%) e apresentou número de ângulos < 90° medidos na sístole significativamente 

maior que o subgrupo sem isquemia. 

Na nossa amostra a TCor esteve presente na ACX e ACDA em 10 

pacientes (17,5%) e, depois, na ACD em 4 pacientes (7%). Ficou bem demonstrado 

a relação entre TCor e isquemia na ACX e na ACD, mas não foi encontrada esta 

relação na ACDA isoladamente. Todos os parâmetros angiográficos para gradação 

da TCor foram mais alterados na ACX (número de ângulos agudos medidos tanto na 

sístole como na diástole e menor ângulo medido na sístole e na diástole) e esta 

pode ser considerada a artéria mais tortuosa. A mais tortuosa é onde melhor foi 

encontrada e relação entre TCor e isquemia miocárdica.  

O território da ACDA foi o que mais apresentou isquemia miocárdica 

(43,9%), seguido do território da ACX (33,3%) e da ACD (22,8%). Outros 
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mecanismos podem ter contribuído para a isquemia miocárdica, que não a TCor no 

caso da ACDA.   

A correlação entre fatores angiográficos e a presença de isquemia no território 

do vaso relacionado não é citada na literatura. Faltam estudos que investiguem 

alterações específicas na geometria coronariana e sua correlação com isquemia 

miocárdica.  

Uma definição mais precisa de TCor e uniformemente aceita para padronizar 

os estudos parece ser necessária. A escolha de mais de uma variável angiográfica e 

não somente o ângulo de curvatura somado ao número  de ângulos agudos pode 

contribuir, assim como medidas dinâmicas nas duas fases do ciclo cardíaco (sístole 

e diástole). Isto se torna ainda mais importante quando notamos que a 

coronariografia faz medidas apenas bidimensionais de uma estrutura altamente 

dinâmica que existe em 3 dimensões. Estudos com a dinâmica de fluidos 

computacional chamam a atenção para a importância de medidas feitas por 

complexas equações matemáticas que melhor explicariam como ocorre a 

distribuição da pressão ao longo da circulação coronariana e o fluxo que ocorre no 

seu interior. 

Atualmente, muito das justificativas para as queixas anginosas e para a 

isquemia miocárdica tem sido atribuída a estenose luminal causada pela DAC. Uma 

vez sendo esta descartada, o diagnóstico que tem sido mais lembrado é o da DMV, 

mas a chance de um grupo tão heterogêneo de pacientes ter uma única explicação 

para o problema é pequena e é mais provável que haja mecanismos diferentes para 

pacientes com perfis distintos. Assim, uma maior importância deve ser dada às 

características do leito arterial como a presença das tortuosidades e, para tal, novos 

estudos para melhor caracterizar a definição de TCor e sua relação com isquemia 

miocárdica e DMV são fundamentais. 

Definir que TCor está relacionada a angina pectoris e isquemia miocárdica é 

importante, porque pode orientar o tratamento clínico. Não há estudos, até onde 

sabemos, que avaliaram especificamente o tratamento medicamentoso na TCor, 

mas um estudo com o inibidor da enzima conversora de angiotensina Ramipril 

associado a Atorvastatina mostrou melhora dos sintomas e maior tolerância ao 

exercício físico  em pacientes sem obstruções coronarianas e angina pectoris (Pizzi 

et al, 2011).    
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O uso de AAS pode ser benéfico, uma vez que estudo invasivo em 

pacientes com angina e sem obstruções coronarianas mostrou, através da 

realização de ultrassonografia intracoronariana, que muitos destes pacientes sofrem 

de aterosclerose coronariana (Lee et al, 2015). O uso de betabloqueadores e 

bloqueadores do canal de cálcio do tipo Diltiazen pode ser interessante pelo 

mecanismo destes medicamentos de reduzir o consumo de oxigênio do miocárdio, 

equilibrando a balança entre oferta e consumo de oxigênio. Nitratos tem seu 

mecanismo de ação principal na venodilatação e redução da pré-carga, tendo algum 

efeito vasodilatador coronariano (Bairey et al, 2017). 

Outras opções de tratamento a serem estudadas são drogas mais recentes 

como a Ranolazina e Ivabradina, além da Trimetazidina, que é um agente 

metabólico. A Ranolozina inibe a corrente de cálcio tardia, impedindo o aumento 

patológico  de sódio no miocárdio isquêmico e evitando como via final a sobrecarga 

de cálcio, melhorando a função diastólica do VE. A Ivabradina atua reduzindo a 

frequência cardíaca à semelhança dos betabloqueadores e do bloqueador do canal 

de cálcio já mencionado (Bairey et al, 2017).  

A mudança de hábitos de vida com o estímulo ao exercício físico (82,5% dos 

pacientes do nosso estudo tinham história de sedentarismo), a alimentação mais 

saudável com consumo de frutas, vegetais e fibras e, nos casos mais difíceis, a 

reabilitação cardiovascular com múltiplas sessões de exercício supervisionadas, 

orientação nutricional e aconselhamento psicológico também podem contribuir 

(Bairey et al, 2017). 

No caso da TCor associada a DAC, é preciso estabelecer qual o tratamento 

ideal a ser instituído: clínico, intervencionista ou cirúrgico.  

A subanálise da relação entre TCor e afilamento coronariano sugere que o 

subgrupo com TCor apresenta percentual de afilamento significativamente maior que 

o subgrupo sem TCor, o que corresponde ao já observado por Macruz  et al (1976; 

1989). 
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7. LIMITAÇÕES 

 

Este estudo é, em parte, retrospectivo através da análise de prontuários e 

banco de dados de exames complementares e apresentou perda de informações de 

alguns exames complementares.  

Outra  limitação do estudo é o pequeno tamanho amostral, porém, por se 

tratar de população muito selecionada, não é esperado uma amostra com grande 

número de pacientes. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A presença de isquemia miocárdica está relacionada com TCor na análise 

individualizada da artéria coronariana e seu território correspondente. O maior 

número de ângulos agudos avaliados pela angiografia na sístole está relacionado a 

isquemia miocárdica. 
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ANEXO A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROJETO DE PESQUISA: TORTUOSIDADE CORONARIANA COMO CAUSA DE 

ANGINA E ISQUEMIA MIOCÁRDICA EM PACIENTES SEM OBSTRUÇÕES 

CORONARIANAS 

Nome: 

Data de Nascimento:                                                                         Sexo: 

Peso:                                          Altura: 

Profissão: 

Naturalidade e Nacionalidade: 

 

1- SINTOMAS: 

Angina Pectoris (      ) grau de intensidade segundo a CCS(1) 

                              tempo do início do sintoma:___________________________ 

dispneia associada? (     )SIM       (    )NÃO 

 caso positivo: (    ) grau de intensidade segundo a NYHA(2)  e  tempo do início do 

sintoma:________________________________________ 

 

2- HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA 

(    )hipertensão arterial sistêmica                 (    ) diabetes mellitus    (    ) dislipidemia 
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(    )insuficiência renal          (   ) atendimento em Emergência com Crise Hipertensiva 

(    ) internação com síndrome coronariana aguda ou infarto agudo do miocárdio   

 

3- HISTÓRIA SOCIAL 

(    ) grau de atividade física- estimar em METs 

 

(    ) hábito do cigarro- estimar em maços-ano que representa o produto do 

número de maços utilizados em um dia pelo número de anos que o paciente 

fumou. 

4- DADOS DO ELETROCARDIOGRAMA: 

(    ) SOBRACARGA ATRIAL ESQUERDA    (    )SOBRECARGA VENTRICULAR 

ESQUERDA  

( )ALTERAÇÃO SUGESTIVA DE ISQUEMIA- Qual?___________________ 

 

5- DADOS DO ECOCARDIOGRAMA: 

ÍNDICE DE MASSA DO VE: 

VOLUME DO ATRIO ESQUERDO: 

DÉFICT SEGMENTAR? (     )SIM       (    )NÃO 

DÉFICIT GLOBAL? (     )SIM------FE=               (    )NÃO 

Data do cateterismo: 

Resultado do cateterismo:  

 

Data da Cintilografia: 

Resultado da Cintilografia: 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- HUAP 

 

Título do Projeto: “Tortuosidade coronariana como causa de angina e isquemia 
miocárdica em pacientes sem obstruções coronarianas ”  
Pesquisadores responsáveis:  André Pereira Duque Estrada e Humberto Villacorta 
Júnior 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 99979-7027 / (21) 3617-2991 

Nome do voluntário: ____________________________________ 

Data de nascimento : ________________       

Endereço: ________________________________________________________                               

R.G.:________________Telefone: _______________________________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): _________________________________ 

R.G. do responsável legal: ___________________________________________ 

          O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa  
Tortuosidade coronariana como causa de angina e isquemia miocárdica em 
pacientes sem obstruções coronarianas  
, de responsabilidade dos pesquisadores André Pereira Duque Estrada e Prof. Dr. 

Humberto Villacorta. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP-Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

          O senhor(a) é portador(a) de um sintoma sugestivo de isquemia no coração 

que o(a) motivou a realizar no ano passado um exame invasivo de cateterismo 

cardíaco para avaliar as grandes artérias (coronárias) que levam o sangue ao 

coração. Este exame não mostrou obstruções/ entupimentos significativos nestas 

artérias e por isto você foi selecionado para participar deste estudo. Nosso objetivo 

neste estudo é avaliar se artérias tortuosas podem ser responsáveis por isquemia no 

coração e , para isto, pegamos todos os pacientes que realizaram cateterismo 

cardíaco neste hospital no ano passado com sintomas semelhantes aos seus e que 

também não tinham obstruções nas artérias que levam o sangue ao coração e 

chamamos para participar deste estudo. Participando do estudo, os seus dados 

pessoais e as informações referentes a tratamentos e doenças prévias (que já teve 

antes), assim como as da sua consulta atual (doença cardíaca, tratamentos, exames 

realizados e evolução clínica) serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um 

dos médicos da equipe e será assegurado os sigilos destes dados. Caso queira 

participar do estudo, o senhor(a) será submetido a um exame de cintilografia 

miocárdica, que através de um contraste feito na sua veia do braço (como é de 
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costume na realização de exames) é possível realizar diversas fotos do coração e 

conhecer melhor seu funcionamento (se há isquemia no coração). Geralmente, este 

exame é bastante seguro, mas, como em todos os procedimentos médicos, existem 

alguns riscos. Sintomas mais comuns durante a fase de estresse são dores no peito, 

falta de ar e palpitações. O risco de complicações graves é mínimo. Como seu 

exame está sendo realizado em um hospital, temos todos os recursos necessários 

para tratar qualquer complicação. 

Embora raro, há a possibilidade de alergia. Se ela ocorre ainda no hospital, será 

tratada imediatamente. Se ocorrer após sua ida para casa, retorne ao setor para que 

possamos diagnosticar e tratar. Os sintomas mais comuns de alergias são manchas 

vermelhas na pele, inchaço no rosto e a sensação de fechamento da garganta 

(neste último caso, procure imediatamente a emergência mais próxima). É 

necessário utilizar um material radioativo em pequena dose para realizar a 

cintilografia. Você pode ter contato normal com outras pessoas após o exame. Os 

pacientes que participarem dessa pesquisa não terão qualquer ônus econômico (não 

terão que pagar nada) em decorrência da pesquisa, bem como não haverá 

compensação financeira por participar do mesmo. O paciente poderá interromper 

sua participação neste estudo a qualquer momento, sem necessidade de 

justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo para o seu 

tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e 

poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja revelado. 

           O benefício esperado com este trabalho será avaliar se a dor torácica  e 

isquemia no coração podem ser secundárias a tortuosidade coronariana e, com isto, 

avaliar novas formas de tratamento da doença das artérias coronárias. 

           

  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

Email: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 

mailto:etica@vm.uff.br
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projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________                

____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                           

 

  Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_________________________________                

___________________________________ 

                         Testemunhas                                                                                       
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- INC 

 

Título do Projeto: “Tortuosidade coronariana como causa de angina e isquemia 
miocárdica em pacientes sem obstruções coronarianas ”  
Pesquisadores responsáveis: André Pereira Duque Estrada e Humberto Villacorta 
Júnior 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 99979-7027 / (21) 3617-2991 

Nome do voluntário: ________________________________________________ 

Data de nascimento : ________________       

Endereço: _________________________________________________________                               

R.G.:________________Telefone: _______________________________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): _________________________________ 

R.G. do responsável legal: ___________________________________________ 

          O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa  
Tortuosidade coronariana como causa de angina e isquemia miocárdica em 
pacientes sem obstruções coronarianas  
, de responsabilidade dos pesquisadores André Pereira Duque Estrada e Prof. Dr. 

Humberto Villacorta. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP-Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 

          O senhor(a) é portador(a) de um sintoma sugestivo de isquemia no coração 

que o(a) motivou a realizar no ano passado um exame invasivo de cateterismo 

cardíaco para avaliar as grandes artérias (coronárias) que levam o sangue ao 

coração. Este exame não mostrou obstruções/ entupimentos significativos nestas 

artérias e por isto você foi selecionado para participar deste estudo. Nosso objetivo 

neste estudo é avaliar se artérias tortuosas podem ser responsáveis por isquemia no 

coração e , para isto, pegamos todos os pacientes que realizaram cateterismo 

cardíaco neste hospital no ano passado com sintomas semelhantes aos seus e que 

também não tinham obstruções nas artérias que levam o sangue ao coração e 

chamamos para participar deste estudo. Participando do estudo, os seus dados 

pessoais e as informações referentes a tratamentos e doenças prévias (que já teve 

antes), assim como as da sua consulta atual (doença cardíaca, tratamentos, exames 

realizados e evolução clínica) serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um 

dos médicos da equipe e será assegurado os sigilos destes dados. Caso queira 

participar do estudo, o senhor(a) será submetido a um exame de cintilografia 

miocárdica, que através de um contraste feito na sua veia do braço (como é de 
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costume na realização de exames) é possível realizar diversas fotos do coração e 

conhecer melhor seu funcionamento (se há isquemia no coração). Geralmente, este 

exame é bastante seguro, mas, como em todos os procedimentos médicos, existem 

alguns riscos. Sintomas mais comuns durante a fase de estresse são dores no peito, 

falta de ar e palpitações. O risco de complicações graves é mínimo. Como seu 

exame está sendo realizado em um hospital, temos todos os recursos necessários 

para tratar qualquer complicação. 

Embora raro, há a possibilidade de alergia. Se ela ocorre ainda no hospital, será 

tratada imediatamente. Se ocorrer após sua ida para casa, retorne ao setor para que 

possamos diagnosticar e tratar. Os sintomas mais comuns de alergias são manchas 

vermelhas na pele, inchaço no rosto e a sensação de fechamento da garganta 

(neste último caso, procure imediatamente a emergência mais próxima). É 

necessário utilizar um material radioativo em pequena dose para realizar a 

cintilografia. Você pode ter contato normal com outras pessoas após o exame. Os 

pacientes que participarem dessa pesquisa não terão qualquer ônus econômico (não 

terão que pagar nada) em decorrência da pesquisa, o pesquisador fará o 

ressarcimento de despesas do participante e seu acompanhante, quando 

necessário, tais como transporte e alimentação. O paciente poderá interromper sua 

participação neste estudo a qualquer momento, sem necessidade de justificativa, e 

esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo para o seu tratamento. As 

informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e poderão ser 

utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja revelado. 

           O benefício esperado com este trabalho será avaliar se a dor torácica  e 

isquemia no coração podem ser secundárias a tortuosidade coronariana e, com isto, 

avaliar novas formas de tratamento da doença das artérias coronárias. 

           

  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) ou do Instituto Nacional 

de Cardiologia de Laranjeiras (INC), para obter informações específicas sobre 

a aprovação deste projeto ou demais informações: 

 

HUAP:   Tel/fax: (21) 2629-9189 

INC: Tel. (21) 3037-2307 (Coordenadora Yolanda Cyranka) 

 

  

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
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como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________                

____________________________________ 
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ANEXO B 

 

 

Tabela B1. Descritiva completa das variáveis numéricas para o subgrupo c/ isquemia.  

 

 

Variável n média DP mediana mínimo
máxim

o

Clínicas e Cardiológicas

Idade (anos) 37 59,1 8,7 60,0 52,0 65,5 44,0 77,0

Peso (kg) 37 80,6 15,7 80,0 72,0 91,5 50,0 128,0

Altura (m) 37 1,65 0,09 1,65 1,59 1,70 1,42 1,85

IMC (kg/m
2
) 37 29,6 5,5 29,0 26,8 33,2 19,5 44,3

Clear de Creatinina 29 92,5 30,7 89,0 70,6 107 39,6 175,1

TE e Cintilografia

METS 15 8,7 3,0 8,0 6,7 10,0 3,9 15,4

Comprometimento miocádio 

(%)
37 5,9 3,3 5,0 3,1 7,0 2,0 15,0

IIQ

DP: desvio padrão;  IIQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3).  
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Tabela B2. Descritiva completa das variáveis numéricas para o subgrupo s/ isquemia.  

 

 

Variável n média DP mediana mínimo
máxim

o

Clínicas e Cardiológicas

Idade (anos) 20 56,9 9,1 57,5 49,3 65,0 41,0 72,0

Peso (kg) 20 76,7 15,1 73,5 62,5 86,8 57,0 115

Altura (m) 20 1,66 0,08 1,65 1,63 1,70 1,50 1,80

IMC (kg/m
2
) 20 27,7 4,3 26,8 25,0 30,8 21,5 39,8

Clear de Creatinina 18 95,3 27,8 90,1 75,5 115 64,4 175

TE e Cintilografia

METS 13 6,9 2,1 7,0 5,1 7,7 4,1 11,9

Comprometimento miocádio 

(%)
0

DP: desvio padrão;  IIQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3).

IIQ
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ANEXO C 

 

Tabela C1. Descritiva completa das variáveis numéricas para o subgrupo c/ tortuosidade.  

 

 

Variável n média DP mediana mínimo máximo

Clínicas e Cardiológicas

Idade (anos) 16 62,2 7,5 63,0 57,5 65,8 49,0 77,0

Peso (kg) 16 78,2 13,9 76,0 70,5 87,3 55,0 105

Altura (m) 16 1,64 0,10 1,65 1,58 1,71 1,48 1,82

IMC (kg/m
2
) 16 29,2 5,0 28,2 26,7 34,0 21,1 38,8

Clear de Creatinina 13 97,0 33,0 87,5 78,9 109 57,6 175

TE e Cintilografia

METS 5 8,9 2,2 9,0 6,9 11,0 6,1 11,9

Comprometimento miocádio 

(%)
12 6,5 3,6 6,0 3,3 8,8 2,0 14,7

IIQ

DP: desvio padrão;  IIQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3).  
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Tabela C2. Descritiva completa das variáveis numéricas para o subgrupo s/ tortuosidade.  

 

Variável n média DP mediana IIQ mínimo máximo 

Clínicas e Cardiológicas                   

Idade (anos) 41 56,8 8,9 58,0 48,5 - 63,0 41,0 73,0 

Peso (kg) 41 79,6 16,2 80,0 69,0 - 91,5 50,0 128 

Altura (m) 41 1,66 0,08 1,65 1,61 - 1,70 1,42 1,85 

IMC (kg/m2) 41 28,9 5,3 28,4 25,3 - 32,4 19,5 44,3 

Clear de Creatinina 34 92,3 28,3 90,8 72,1 - 109 39,6 175 

TE e Cintilografia                   

METS 23 7,6 2,8 7,3 5,6 
 

8,1 3,9 15,4 

Comprometimento miocádio 
(%) 

25 5,6 3,2 5,0 3,1 - 7,0 3,0 15,0 

DP: desvio padrão;  IIQ: intervalo interquartílico (Q1-Q3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


