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RESUMO 

Ker, Wilter. Correlação entre a cintilografia e tomografia computadorizada 
de 64 canais na avaliação da isquemia miocárdica: Protocolo de Estresse 
Simultâneo 2016. Pós-graduação em Cardiologia – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

INTRODUÇÃO: A Doença Arterial Coronariana (DAC) mantém-se como uma 
das principais causa de morte no Brasil e no mundo. O diagnóstico precoce, 
através da avaliação clinica dos fatores de risco em associação aos métodos de 
estresse não invasivos, são de fundamental importância. OBJETIVO: Avaliar a 
capacidade da tomografia computadorizada de múltiplos canais, após estresse 
farmacológico com dipiridamol, em detectar defeitos perfusionais presentes no 
SPECT. Comparar a concordância da perfusão miocárdica, após estresse, pela 
tomografia computadorizada, na detecção de doença coronariana obstrutiva 
significativa em comparação com o SPECT. MATERIAL E MÉTODOS: Trinta e 
cinco pacientes que preencheram os critérios de inclusão e que não 
apresentaram critérios de exclusão, foram submetidos a um protocolo específico 
de tomografia computadorizada, com duração de aproximadamente 40 minutos, 
para avaliação do escore de cálcio, perfusão miocárdica de repouso e estresse, 
associado à avaliação anatômica coronariana. No pico do esforço foi 
administrado infusão intravenosa de sestamibi-99mTc). Imediatamente após o 
término da primeira aquisição, foi administrado aminofilina para reverter o efeito 
de vasodilatação do dipiridamol. A cintilografia de perfusão miocárdica foi 
realizada com a infusão intravenosa sestamibi-99mTc) utilizando-se protocolo de 
1 ou de 2 dias  (repouso-estresse). RESULTADOS: Encontramos uma 
correlação intermediária entre os achados da tomografia computadorizada e da 
cintilografia, especialmente por ter havido uma sensibilidade de apenas 50% 
para a detecção de defeitos perfusionais na CT em relação aos defeitos do 
SPECT. A sensibilidade da análise da SPECT em relação ao CT foi um pouco 
maior que a perfusão (66%). Quando o exame foi considerado normal pela 
cintilografia (15 pacientes) a CT também apresentou perfusão normal na maioria 
dos casos (12 casos), demonstrando uma concordância para exames normais 
elevada. Diferentemente quando o exame SPECT foi alterado (20 pacientes) 
apenas em 10 casos houve uma CT com perfusão alterada. Frente a estes 
achados acreditamos que quando uma CT de coronárias tem anatomia sem 
lesões obstrutivas não é necessário acrescer a informação da perfusão por 
nenhuma outra técnica (SPECT ou CT de perfusão) para o diagnóstico de DAC. 
CONCLUSÃO: A avaliação da perfusão miocárdica pela tomografia 
computadorizada com 64 colunas de detectores, após estresse com dipiridamol, 
é factível, com resultados satisfatórios em comparação com os do SPECT, na 
detecção de doença arterial coronária obstrutiva. Nosso estudo unicêntrico 
sugere que a tomografia de múltiplos detectores poderá ter um importante papel 
na avaliação combinada da perfusão miocárdica de estresse e da angiografia 
coronária na detecção de doença arterial coronária obstrutiva.  
Palavras-chave: Doença da artéria coronariana. Isquemia miocárdica. Tomografia computadorizada por 

raios X. Cintilografia. Dipiridamol 
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ABSTRACT 

Ker, Wilter. Correlation between scintigraphy and computed tomography of 
64 channels in the evaluation of myocardial ischemia: Simultaneous Stress 
Protocol 2016. Post-graduation in Cardiology - Faculty of Medicine, Fluminense 

Federal University, Niterói.   

INTRODUCTION: Coronary Artery Disease (CAD) remains a leading cause of 
death in Brazil and worldwide. Early diagnosis, through the clinical evaluation of 
risk factors in association with non-invasive stress methods, is of fundamental 
importance. OBJECTIVE: To evaluate the ability of multiple channel computed 
tomography, after pharmacological stress with dipyridamole, to detect perfusion 
defects present in SPECT. To compare the concordance of myocardial perfusion 
after stress by computed tomography in the detection of significant obstructive 
coronary disease in comparison with SPECT. MATERIAL AND METHODS: 
Thirty-five patients who met the inclusion criteria and who did not present 
exclusion criteria were submitted to a specific computed tomography protocol, 
with a duration of approximately 40 minutes, to evaluate the calcium score, 
myocardial perfusion at rest And stress, associated with coronary anatomical 
evaluation. At the peak of the effort, intravenous infusion of sestamibi99mTc	was 
given. Immediately after the completion of the first acquisition, aminophylline was 
administered to reverse the vasodilation effect of dipyridamole. Myocardial 
perfusion scintigraphy was performed with the intravenous infusion sestamibi-
99mTc) using a protocol of 1 or 2 days (resting-stress). RESULTS: We found an 
intermediate correlation between computed tomography and scintigraphy 
findings, especially because there was a sensitivity of only 50% for the detection 
of perfusion defects in CT in relation to SPECT defects. The sensitivity of SPECT 
analysis to CT was slightly more sensitive than perfusion (66%). When the scan 
was considered normal by scintigraphy (15 patients) the CT also presented 
normal perfusion in the majority of the cases (12 cases), demonstrating a high 
concordance for  normal examinations. Differently when the SPECT test was 
altered (20 patients) in only 10 cases there was a CT with altered perfusion. In 
view of these findings, we believe that when a coronary artery CT has an 
anatomy without obstructive lesions, it is not necessary to add the infusion 
information by any other technique (SPECT or perfusion CT) for the diagnosis of 
CAD. CONCLUSION: The evaluation of myocardial perfusion by computed 
tomography with 64 detector columns, after stress with dipyridamole, is feasible, 
with satisfactory results in comparison to SPECT, in the detection of obstructive 
coronary artery disease. Our single-centered study suggests that multiple-
detector tomography may play an important role in the combined evaluation of 
myocardial stress perfusion and coronary angiography in the detection of 
obstructive coronary artery disease. 	
Key words: Coronary artery disease. Myocardial ischemia. X-ray computed tomography. Scintigraphy. 

Dipyridamole. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo 

(Figura 1). Países desenvolvidos e países em desenvolvimento apresentam as 

doenças cardiovasculares (DCV) como principal causa proporcional de morte, 

porém grande parte do impacto mundial da doença vem de países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Nestas sociedades, a DCV representa uma 

ameaça ao desenvolvimento social e econômico, sobretudo devido à grande 

proporção de óbitos que ocorrem prematuramente
1

. 

Para a avaliação adequada da doença arterial coronariana, tanto a forma 

anatômica quanto perfusional devem ser avaliados, pois ambos têm valor 

diagnóstico e prognóstico. A precocidade no diagnóstico, através da avaliação 

clínica dos fatores de risco em associação aos métodos de estresse não 

invasivos, são de fundamental importância. Essa associação fornece 

informações seguras quanto ao diagnóstico anatômico e funcional de doença 

coronariana obstrutiva, promovendo planejamento clínico e terapêutico mais 

adequados1-2. 

 

 Figura 1: Causas de morte no mundo. Global atlas on cardiovascular disease prevention 
and control - Policies, strategies and interventions, World Health Organization, World Heart 
Organization, World Stroke Organization, Geneva, 20112. 
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Nos últimos tempos observamos inúmeros exames de angiotomografia 

coronariana com estenose moderada que realizam testes funcionais 

complementares, como a cintilografia do miocárdio para verificar a presença de 

defeitos perfusionais relacionados ou não com a lesão identificada. Entretanto a 

tomografia computadorizada de múltiplos detectores teve um avanço importante, 

resultando na melhora da qualidade das imagens, através de ganho na 

resolução espacial e temporal com o desenvolvimento dos novos tomógrafos de 

4, 16, até chegar ao de 64 colunas de detectores. O aumento do número de 

detectores é uma forma de permitir a aquisição de uma área em apenas uma 

rotação, o que permite a diminuição do número de ciclos cardíacos para obter as 

imagens do coração. Esse exame possibilita, com elevada sensibilidade e 

especificidade, a visualização luminal coronariana e das placas ateroscleróticas, 

responsáveis pela doença coronariana obstrutiva1-2.  

O benefício clinico que a tomografia computadorizada (TC) de múltiplos 

canais tem trazido faz com que o exame de angiotomografia de coronária 

aumente em nosso meio e estabeleça como um método de imagem não invasivo 

para a avaliação de doença obstrutiva coronariana, caracterizando o grau de 

estenose e a presença da placa aterosclerótica, avaliando não somente o lúmen, 

mas também a parede do vaso. O critério utilizado para definir DAC significativa 

foi a existência de obstrução (>50%) da luz das artérias coronárias. Dados 

recentes da literatura quando se avalia detecção de doença coronariana 

obstrutiva significativa (>50%), pela tomografia revelam uma boa acurácia, com 

alta sensibilidade (82-99%) e especificidade (94-98%), quando comparada à 

cinecoronariografia invasiva
1-7

. Estudos multicêntricos relatados recentemente, 

destaca-se o alto valor preditivo negativo do método (95-99%), enfatizando seu 

bom desempenho na exclusão de doença coronária significativa, tornando, a 

angiotomografia excelente ferramenta para a avaliação não invasiva das artérias 

coronárias3-9. 

Os novos aparelhos de tomógrafos, tem permitido uma análise global e 

completa de todo o coração, bem como a avaliação conjunta em uma única 
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aquisição da anatomia coronariana, função ventricular, presença ou ausência de 

isquemia e a fibrose do músculo cardíaco. As características desses exames 

não invasivos mais recentes permitem melhorar a qualidade da imagem e a 

velocidade de aquisição quando comparado com aparelhos mais antigos, bem 

como redução da dose de radiação
10-11

.  

Os tomógrafos com múltiplos detectores vem demonstrando uma acurácia 

elevada na detecção de estenose coronariana significativa. Entretanto, Angio-TC 

identifica somente a redução luminal coronária, e não a repercussão 

hemodinâmica dessas lesões. Particularmente na estenose intermediária, a 

angiografia coronária é incapaz de definir precisamente seu efeito no fluxo 

sanguíneo miocárdico. A avaliação da perfusão miocárdica de estresse pela 

cintilografia é amplamente usada na prática clínica, na detecção de DAC 

significativa e na avaliação da isquemia miocárdica com boa acurácia
13-17

. A 

tomografia por emissão de fóton único (SPECT) pode permitir uma estratificação 

mais adequada dos pacientes com estenose intermediária e definir a estratégia 

terapêutica, visando a um melhor prognóstico
16,17

. Dados recentes da literatura 

mostraram resultados promissores, através da utilização de um método híbrido, 

que combina a informação anatômica da tomografia com a análise da perfusão 

miocárdica da tomografia por emissão de pósitron, como exemplo temos 

Rubídio-82, com elevada acurácia na detecção da doença arterial coronariana  
18-21

. 
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1.1 - Perfusão pela Tomografia Computadorizada – porque 
implementá-la? 

A perfusão miocárdica ainda é pouco explorada pela tomografia de 

múltiplos detectores, apesar de observamos um aumento crescente. A análise 

da perfusão miocárdica pela TC sob estresse farmacológico é uma técnica 

promissora e em desenvolvimento que vem apresentando resultados 

consistentes no diagnóstico da doença arterial coronariana obstrutiva22-24. 

O uso da cintilografia de perfusão do miocárdio já é um método 

consagrado na avaliação da doença arterial coronária 25-26. A medicina nuclear 

utiliza a radiação gama para a obtenção de imagens. Ao longo do tempo, os 

traçadores com tecnécio ganharam espaço na avaliação de isquemia, tornando 

o papel do SPECT como ferramenta prognóstica importante e na avaliação do 

risco cardiovascular  27-31
. 

Miller et al., com o estudo CORE-64 (Coronary Artery Evaluation Using 

64-Row Multidetector Computed Tomography Angiography), multicêntrico, 

internacional e prospectivo determinou a acurácia de angiografia coronariana por 

TC de 64 detectores comparada à angiografia coronariana convencional em 

pacientes com suspeita de doença arterial coronária. CORE-64 envolveu 9 

hospitais em sete países com 291 pacientes, onde foram incluídos pacientes 

acima de 40 anos, com suspeita clínica de DAC sintomática e todos com 

indicação de realização de angiografia coronariana convencional. Foram 

excluídos da análise os pacientes com escores de cálcio superiores a 600 

(Agatston). Todos pacientes realizaram os exames de escore de cálcio e 

angiografia por TC de 64 detectores de mesmo modelo e mesma marca, antes 

da angiografia convencional. Dos 291 pacientes incluídos na análise, 56% 

apresentaram doença coronária obstrutiva. A acurácia diagnóstica da 

angiografia por TC para detectar lesões acima de 50% quando comparada à 

angiografia convencional obteve uma área sob curva ROC de 0,93. A 

sensibilidade do método foi de 85%, especificidade de 90%, valor preditivo 
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positivo de 91% e valor preditivo negativo de 83%. Concluiram que a angiografia 

coronariana por TC de múltiplos detectores apresenta boa acurácia para 

identificar a presença e gravidade de doença arterial coronária obstrutiva, porém 

os valores preditivos positivos e negativos indicam que este método ainda não 

substitui a angiografia coronariana convencional (CCA) (Miller et al, 2008) 9. 

 Em 2008, Cury et al., avaliou defeitos de perfusão do miocárdio, 

movimento regional da parede e função ventricular esquerda usando a TC de 

multidetectores. Foram estudados 102 pacientes (34 com infarto agudo do 

miocárdio recente e 68 sem IAM). Em relação ao defeito de perfusão, a TC teve 

uma correlação moderada em relação ao SPECT (r = 0,48, -7% +/- 9) 10-12. 

Recentemente George, et al., estudou cinquenta pacientes sintomáticos 

com SPECT que foram submetidos a uma tomografia computadorizada de 320 

detectores, com injeção de adenosina no pico do estresse, mostrou que a TC de 

320 canais de imagem de perfusão etapa repouso e estresse com adenosina é 

preciso em detectar aterosclerose obstrutiva causando isquemia miocárdica. O 

grupo da TC multidetectores foi menos propenso a sofrer revascularização 

coronária em relação ao grupo que realizou SPECT. Não houve diferença 

significativa entre TC multidetectores e o SPECT quando a analise foi taxa de 

IAM (0,4% para ambos) ou hospitalização CAD (0,7% vs 1,1% respectivamente) 

40.  

Cury et al., analisaram a perfusão miocárdio pela tomografia 

computadorizada  esforço com dipiridamol e repouso em pacientes com suspeita 

de doença arterial em comparação com SPECT para detector estenose 

coronaria significativa (>70%) utilizando a CCA, como método de referência. 

Trinta e seis pacientes (62 +/- 8 anos de idade, 20 homens) com resultados 

positivos anteriores no SPECT (<2 meses) com suspeita de doença coronariana 

foram submetidos a TC multidetectores com protocolo de avaliação de perfusão 

miocárdica em repouso e durante o estresse angiotomografia coronariana 

(CTA). Tomografia computadorizada com multidetectores foi realizada em um 

aparelho de 64 cortes com a aquisição estresse com dipiridamol perfusão e 
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repouso. Observadores cegos independentes realizaram análises de imagens da 

CTP, CTA e CCA. Todos os 36 pacientes completaram o protocolo TC sem 

eventos adversos (com dose média de radiação 14,7+/- 3,0 mSv) e com 

imagens interpretáveis. Pela análise da CTP os resultados foram positivos em 

27 dos 36 pacientes (75%). A partir dos nove (25%) discordantes, 6 pacientes 

tinham artérias coronárias normais e 2 não tinham estenose significativa (8 

resultados falso-positivos com SPECT, 22%). O paciente restante teve uma 

artéria obstruída com fluxo colateral confirmado por angiografia coronária 

convencional. Foi demonstrado boa concordância entre CTP e SPECT numa 

análise por paciente (kappa 0,53). Em 26 pacientes em uso de CCA como 

referência, a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e valores 

preditivos negativos foram de 88,0%, 79,3%, 66,7%, e 93,3% para o CTP e 68,8, 

76,1%, 66,7% e 77,8%, para SPECT respectivamente. Os autores concluíram 

que a perfusão miocárdica através da TC dipiridamol em repouso e durante o 

estresse é viável e os resultados são semelhantes ao SPECT. A informação 

anatômica e de perfusão fornecido por este protocolo combinado da TC pode 

permitir identificação de resultados falso-positivos por SPECT 10-12.  

Novamente Cury et al., avaliaram a perfusão transmural do miocárdio 

repouso e esforço com dipiridamol pela tomografia computadorizada multislice 

em 26 pacientes (61,6 +/- 8,0 anos de idade), 14 do sexo masculino, sem infarto 

do miocárdio prévio, com exame SPECT positivo < 2 meses, foram submetidos a 

um protocolo personalizado de TC multidetectores (TCMD) repouso/estresse 

para avaliação de perfusão miocárdica e angio-CT. Foi utilizado uma relação de 

perfusão transmural (TPR) que foi definido como a média subendocárdica 

dividido pela atenuação média subepicárdica e quantificado nas imagens de 

repouso e estresse pela TCMD.  O TPR anormal foi considerado < 0,85. A média 

de TPR estresse em territórios com SPECT positivo e doença arterial 

coronariana significativa, quantitativa através da ICA foi de 0,71 +/- 0.13 (95% 

CI, 0,64-0,77) 0,13 e no miocárdio leve foi de 1,01 +/- 0,09 (95% CI, 0,96-1,06; 

P, 0001). Nestes territórios, foi observada correlação de Pearson significativa (r 

= 0,74, P<0,001). Concluindo que o TPR tem uma boa correlação com SPECT e 
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ICA para detectar estenose coronariana significativa 44.  

Recentemente George et al., através de um estudo de perfusão do 

miocárdio pelo TC versus Imagem Híbrida. A TC pode visualizar artérias 

coronarias com alta resolução e é uma alternativa não invasiva. No entanto 

imagens anatômicas não indica com exatidão se a lesão coronaria causa 

isquemia, que é o alvo da terapia da revascularização. Assim, antes da 

angiografia coronária invasiva eletiva, o teste de isquemia é fortemente 

recomendado pela prática clínica. Os procedimentos de revascularização 

realizada em pacientes com isquemia documentada têm demonstrado reduzir a 

mortalidade. Discrepâncias entre a aparente gravidade anatômica da lesão e 

sua significância hemodinâmica. Sistemas de imagem híbridos combinando a 

PET ou SPECT com angiotomografia computadorizada multidetectores (Angio-

TC) são comercialmente disponíveis e permitem combinação direta de 

morfologia e funcional. O registro e a informação de imagens é imediata e 

confiável, com scanners integrados, devido à capacidade de realizar a aquisição 

de imagens de PET/TC e SPECT/TC quase que simultaneamente com a 

posição do paciente fixo. Imagem híbrida em cardiologia está entrando na rotina 

clínica. A combinação da imagem morfológica das  artérias coronárias usando 

de multidetectores CTA e imagens funcionais de perfusão do miocárdio com 

SPECT, e, mais recentemente PET, é um poderoso método não-invasivo que 

fornece informações completas tanto para o diagnóstico e tomada de decisão 

para o tratamento de DAC 43.  

Estudo pioneiro, multicêntrico e prospectivo, o CORE320, por Rochitte et 

al., em 2013, realizado em 16 centros em oito países, com pacientes entre 45 e 

85 anos de idade, com suspeita ou DAC e foram elegíveis para inscrição. Os 

critérios de exclusão foram: alergia conhecida a meios de contraste iodados, 

creatinina sérica elevada (> 1,5 mg/dL) ou depuração da creatinina <60 mL /min, 

fibrilação atrial, bloqueio de segundo ou terceiro grau átrio- ventricular, cirurgia 

cardíaca prévia,  intervenção coronária nos últimos 6 meses, a evidência de 

síndrome coronariana aguda com trombólise, risco de infarto do miocárdio ou 
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elevação das enzimas cardíacas nos últimos 72 h, a exposição à radiação de 

alta ( ≥ 5.0 REMS ) nos 18 meses antes de consentimento, e índice de massa 

corporal > 40 m/kg2 e mulheres em idade fértil teve um teste de gravidez 

negativo dentro de 24h anterior CT. O estudo envolveu e analisados todos os 

pacientes, independentemente do escore de cálcio e presença de stents. 

Emissão de fóton único tomografia / cintilografia de perfusão miocárdica pode 

ser através de exercício ou estresse farmacológico e foi realizada para fins 

clínicos ou como parte do protocolo de pesquisa. Avaliou a acurácia da 

angiografia por tomografia computadorizada (CTA) e perfusão miocárdica TC 

(CTP), para a identificação de pacientes com DAC com > 50% de estenose pela 

angiografia coronária invasiva (ICA), com um déficit de perfusão correspondente 

à tomografia computadorizada por emissão de fóton único estresse. A precisão 

de diagnóstico baseados em paciente definido pela área sob a curva ROC 

(AUC) do integrado CTA-CTP para a detecção ou exclusão de fluxo limitando 

DAC foi de 0,87 [intervalo de confiança de 95% (CI): 0,84-0,91]. Para a 

combinação de um CTA estenose ≥ 50 % de estenose e um déficit de perfusão 

CTP, a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e os valores 

predicativos negativos (IC 95%) foram de 80 % (72-86), 74% (68 -80), 65 % (58-

72), e 86 % (80-90), respectivamente. Para a doença com limitação do fluxo 

definido por ICA-SPECT/MPI, a precisão do CTA foi significativamente 

aumentada pela adição de CTP. A associação da angiografia coronariana com a 

perfusão miocárdica por tomografia computadorizada sob estresse com 

dipiridamol melhorou a acurácia diagnóstica na detecção de estenose 

significativa (>50%) em todos territórios coronarianos, sobretudo naqueles com 

stents de avaliação prejudicada, quando comparada a avaliação da angiografia 

coronariana por tomografia computadorizada isolada, utilizando a angiografia 

coronariana invasiva como referência 46. 

Sendo assim, a possibilidade de junção das informações anatômicas e 

funcionais em um único exame, pode melhorar o papel de estratificação da DAC 

obstrutiva e garantir uma melhor seleção do paciente. Acreditamos que a 
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avaliação da perfusão sob estresse pela tomografia computadorizada deve ser 

melhor estudada e introduzida na prática clínica. 
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2. OBJETIVOS 
 
Os objetivos do estudo foram: 

 

- Avaliar a capacidade da tomografia computadorizada de múltiplos canais, 

após estresse farmacológico com dipiridamol, em detectar defeitos 

perfusionais presentes no SPECT.  

- Comparar a concordância da perfusão miocárdica, após estresse, pela 

tomografia computadorizada, na detecção de doença coronariana 

obstrutiva significativa em comparação com o SPECT. 
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3. MÉTODOS 
 

3.1 Casuística 

Este é um estudo observacional que avaliou pacientes com indicação 

clínica para realização de cintilografia miocárdica para estratificação de doença 

arterial coronariana. Todos pacientes aceitaram assinar o termo de 

consentimento para participar desta pesquisa de perfusão miocárdica pela 

tomografia. O estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido foram 

aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPessq), do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) / Universidade 

Federal Fluminense (UFF) em 06 de setembro de 2013, sob o número 392.966. 

A seleção de pacientes para este estudo observacional incluiu 38 

pacientes da nossa instituição, recrutados no serviço de Medicina Nuclear 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Fluxograma da realização dos estudos no Hospital Universitário Antônio 
Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF). 

Os resultados da TCMD (anatomia, perfusão) foram considerados dados 

de pesquisa e não foram divulgados ao clinico do paciente, exceto em caso de 

lesão crítica de tronco de coronária esquerda ou descendente anterior pela 

angiotomografia. 

Os critérios de inclusão foram pacientes com pedido médico solicitando 

Cinitlografia de Perfusão do Miocárdio. 

Foram excluídos do estudo pacientes com creatinina acima de 1,5 mg/dl, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos, pacientes sabidamente 

alérgicos à contraste iodado ou com contraindicação ao uso do dipiridamol ou 

metoprolol e qualquer outro aspecto que o pesquisador tenha julgado limitante 

ao método. 
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3.2 Protocolos 
 

3.2.1 Protocolo de realização da Tomografia Computadorizada   

O exame inicia com a entrevista do paciente, para determinar se há 

condições clínicas que representem contraindicação à sua realização. Entre 

estas podemos incluir alergia ao iodo e a presença de insuficiência renal e do 

uso de metformina, fatores que impedem o uso com segurança do meio de 

contraste iodado, fundamental para a realização da angiotomografia. No preparo 

do paciente antes de iniciar o exame, inclui uma veia periférica de bom calibre, 

preferencialmente jelco 18 na veia antecubital direita, para administração do 

contraste.  

Os pacientes foram submetidos a um protocolo específico de tomografia 

computadorizada, com duração de aproximadamente 40 minutos, para avaliação 

do escore de cálcio, perfusão miocárdica de repouso e estresse, associado à 

avaliação anatômica coronariana. Todos os pacientes foram orientados a manter 

uma ingesta sem cafeína, xantinas ou derivados, nas 24 horas anteriores ao 

exame. Os pacientes que não atingiram a Frequência Cardíaca adequada para a 

aquisição das imagens pela TC, receberam entre 5 e 20 mg de metoprolol 

endovenoso para controle. Para análise de escore de cálcio foi realizada 

aquisição convencional com trigger prospectivo e 3 mm de colimação. As 

imagens foram reconstruídas e selecionadas pelo menor grau de movimento 

cardíaco no nível das artérias coronárias. 

O início da aquisição do exame, obtém imagens de 3 mm de espessura, 

sem injeção do contraste e que documentem toda a área cardíaca, que servirão 

para identificar e quantificar os depósitos de cálcio que comprometam o território 

arterial coronariano. Logo em seguida é iniciado uma etapa desse exame, onde 

é representada pelo registro de imagens com a menor espessura possível 

(0,625 mm), associado a injeção do meio de contraste iodado.  Utiliza-se 

contraste iodado não iônico de densidade elevada Optiray® 350 (ioversol 74% - 
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741 mg de ioversol/ ml - Mallinckrodt do Brasil Ltda) em volume de 70 ml, com 

um fluxo de 5,0 mL/s. O contraste é injetado mediante uma bomba de duas 

cabeças, que permite administrar um bolo de solução salina depois do contraste, 

para conseguir uma lavagem adequada das cavidades direitas. Para determinar 

o momento da aquisição das imagens, depois da injeção de contraste, utiliza-se 

a técnica de acompanhamento do bolo de contraste. Consiste, de modo simples, 

em explorar tomograficamente um único corte axial no nível da aorta 

descendente, até que se alcance uma densidade de contraste previamente 

determinada, para iniciar a aquisição do todo o volume cardíaco. 

O protocolo incluiu duas aquisições de imagem, uma para perfusão de 

estresse e outra para a avaliação da anatomia coronária pela angiografia por 

tomografia, que foi também usada para a avaliação da perfusão de repouso. A 

primeira aquisição foi realizada de maneira retrospectiva com os seguintes 

parâmetros: 120 KV, 240 – 400 mA e matriz de 512 x 512, e 70 ml de contraste 

iodado de 350 mg/ml infundidos a 5 ml/s, após 2 minutos do término da infusão 

de dipiridamol (0,56 mg/kg/4 minutos). Durante a infusão do dipiridamol, eram 

monitorados, a cada minuto, a frequência cardíaca, a pressão arterial e os 

sintomas dos pacientes.  

A aquisição helicoidal da tomografia foi iniciada usando disparo manual, 

após borramento da aorta ascendente pelo meio de contraste iodado, 

determinado visualmente com o intuito de realizar a aquisição após estresse 

com dipiridamol, em um momento um pouco mais precoce que o da 

angiotomografia de coronária habitual. Imediatamente após o término da 

primeira aquisição, foi administrado 240mg de aminofilina para reverter o efeito 

de vasodilatação do dipiridamol. Nessa segunda aquisição retrospectiva foram 

usados os mesmos parâmetros da primeira aquisição.  

Este protocolo de TC foi idealizado no nosso serviço e realizado em um 

tomógrafo de 64 detectores (Brilliance CT 64-slice, Phillips, The Netherland - 

Holanda). 
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	 Escore	de	cálcio	 AngioTC	de	coronária	e	
Perfusão	em	repouso	

Perfusão	sob	estresse	
farmacológico	

Dados	 Quantificação	de	
placas	

calcificadas	

Avaliação	da	anatomia	
coronariana,	placas	e	redução	
luminal.	Avaliação	de	defeito	
perfusional	no	repouso.	

Avaliação	de	defeito	
perfusional	sob	estresse	

farmacológico.	

Aquisição	 Prospectiva	 Retrospectivo	 Retrospectivo	

Contraste	 	 70	(5	ml/s)	 70	ml	(3,5	ml/s)	

Medicamento	 	 Metoprolol	 Dipiridamol	/	Aminofilina	

Colimação	 64	x	3	mm	 64	x	0,625	mm	 64	x	0,625	mm	

mA	 	 240	–	400	 240	–	400	

Kv	 	 120	 120	

	

 Figura 3 - Protocolo da Tomografia Computadorizada Cardíaca 

	

	

3.2.2 Protocolo de realização da Cintilografia Miocárdica – SPECT 

A cintilografia de perfusão miocárdica foi realizada com a infusão 

intravenosa de 2- metoxil- isobutil-isonitrila-99 mTc (sestamibi99mTc) utilizando-se 

protocolo de 1 ou de 2 dias  (repouso-estresse). Quando o protocolo utilizado foi 

de 1 dia, o paciente foi encaminhado para o setor de Radiologia, aquisição 

(repouso e esforço), ao término do protocolo na Tomografia de coronárias o 

paciente foi conduzido para fazer as imagens de esforço no setor de Medicina 

Nuclear e após um intervalo de 60 a 120 minutos foi injetado (sestamibi99mTc)  

etapa repouso. Em 33 pacientes foram realizados protocolo de 2 dias, a 

Cintilografia do miocárdio repouso no dia seguinte. 

A média da dose administrada em cada etapa foi de 925 MBq; e as 

imagens foram adquiridas 30 a 90 minutos após a administração intravenosa do 

radiofármaco. Foram adquiridas 64 imagens das projeções do tórax ao longo de 
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um arco de 180o, desde a projeção oblíqua anterior direita de 45o até a projeção 

oblíqua posterior esquerda de 45o. Na etapa de repouso, o tempo de aquisição 

foi de 30 segundos por projeção e na etapa do estresse, de 30 segundos por 

projeção, tanto na etapa de estresse, quanto na etapa de repouso a aquisição foi 

feita, com sincronização eletrocardiográfica. A aquisição de estresse foi 

realizada após infusão de dipiridamol na dosagem de 0,56 mg/kg, em 4 minutos, 

e no 6 minuto do estudo feito (sestamibi99mTc). No 10 minuto foi realizado durante 

2 minutos injeção de 240 mg de aminofilina (IV). 

 

3.2.3. Análise das Imagens da Tomografia Computadorizada e da 
Cintilografia Miocárdica 

 

Tomografia Computadorizada: A análise das imagens da perfusão 

miocárdica obtidas pela tomografia computadorizada com 64 colunas de 

detectores foi realizada com o software proprietário do equipamento Phillips de 

acordo com as seguintes premissas: (1) modelo de 17 segmentos da ACC/AHA, 

na identificação dos defeitos perfusionais de repouso e estresse; (2)  para a 

comparação dos dados perfusionais (SPECT e TC de perfusão) e dos dados 

anatômicos (TC de coronárias) condensamos os dados da avaliação por 

segmento em territórios, de acordo com as recomendações da ACC/AHA . 

 A análise da perfusão miocárdica foi realizada na fase diastólica sendo os 

defeitos perfusionais definidos como presença de hipoatenuação 

subendocárdica, com o mínimo de 25 % de extensão da transmuralidade do 

território em questão, relacionada a uma artéria coronária específica, para 

diferenciar dos artefatos de endurecimento de feixe da tomografia. 

 Dois observadores cegos e independentes, sem o conhecimento dos 

dados clínicos ou demais exames, realizaram a avaliação visual e semi- 

quantitativa da perfusão miocárdica e da angiografia coronária pela tomografia. 

Qualquer discordância foi resolvida através de consenso. 
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 O grau de estenose coronariana foi graduado, através de análise visual e 

semiquantitativa da angiotomografia das artérias coronárias, em discreta (0 – 

50%), moderada (51 – 70%) e importante (>70%). Estenose coronária > 70%, 

como hemodinamicamente significativa. 

 

 Cintilografia Miocárdica: A análise das imagens permitiu avaliar a 

presença de isquemia miocárdica induzida por dipiridamol nos 17 segmentos 

padronizados, comparando-se, sistematicamente, as imagens obtidas após 

estresse e repouso. A perfusão foi considerada normal, quando a captação foi 

semelhante nas fases de estresse e repouso; isquemia , quando ocorreu 

hipocaptação nas imagens de estresse e normocaptação na fase de repouso; e 

fibrose ou hipocaptação fixa, na presença de hipocaptação em ambas as fases. 

 

 

 3.3. Análise estatística:  

 Todas as variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio 

padrão e as categóricas como número e percentual.  Foi utilizado o teste exato 

de Fisher para comparação entre as proporções. Com base nos achados da 

angioTC de coronária, os pacientes foram agrupados de acordo com a presença 

ou não de DAC significativa. O critério utilizado para definir DAC significativa foi 

a existência de obstrução >50% da luz das artérias coronárias. A sensibilidade e 

a especificidade foram calculadas e demonstradas em número e percentual. Foi 

utilizado o STATA®, version 12.0 (StataCorp LP College Station, Texas, USA) 

and Excel plug-in (Daniel’s XL Toolbox, version 4.01, Boston, MA, USA) para 

análise estatística. Os valores de p<0,05, bicaudais, foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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4 RESULTADOS 

4.1. Características clínicas e demográficas da amostra:  

Foram incluídos no estudos 38 pacientes, sendo que 3 foram excluídos: 

um paciente por espera prolongada para realização da fase de estresse em 

decorrência de dificuldades de agendamento e outros 2 por problemas técnicos 

no setor de Radiologia.  

Do total de 35 pacientes, 18 eram mulheres (51%), com média etária de 

52,5 ± 9 anos.  A tabela 1 demonstra as principais características clínicas e 

demográficas da população analisada.  

Tabela 1. Características demográficas e clínicas dos indivíduos 
selecionados: 

Variáveis Grupo  

Idade (anos) 52,±5,9 

Sexo masculino n(%) 17 (49) 

HAS n (%) 31 ( 88) 

Diabetes n (%) 14 (40) 

Tabagismo n (%)  5 (14) 

Dislipidemia n (%)  16 (45) 

IAM prévio n (%) 9 (26) 

Dor torácica típica n (%)  10 (28) 

Dor torácica atípica n (%)  8 (22) 

Dispnéia n (%)  11 (31) 

Teste ergométrico alterado n (%)  1 (2) 

Revascularização n (%) 7 (20) 

História familiar de DAC n (%)  10 (28)  

Legenda: HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica, IAM: Infarto Agudo do Miocárdio;  
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Na tabela 2 estão listados os principais medicamentos cardiovasculares 

em uso pelos pacientes no início do estudo. 

 

Tabela 2 – Medicamentos utilizados pelos pacientes:  

Variáveis Grupo 

IECA ou BRA n (%) 28 (80) 

Diuréticos n (%) 13 (37) 

Beta-bloqueador n (%) 21 (60) 

Bloqueador Canal de Cálcio   n (%) 5 (14) 

Estatina n (%) 17 (48) 

Aspirina n (%) 21 (60) 

Nitratos n (%) 12 (34) 

Tienopirídinicos n (%) 7 (20)  

Insulina n (%)  1 ( 2) 

Hipoglicemiante oral n (%)  14 (40)  

Anticoagulantes    n (%) 2 (4) 

Legenda: IECA: Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina; BRA: Bloqueador do 

Receptor da Angiotensina II 

 

4.2. Características tomográficas:  

O escore de cálcio médio dos 35 pacientes foi de 228. Dentre estes, 11 

apresentaram escore de cálcio zero e 4 apresentaram calcificação severa 

(escore de cálcio ≥400).  

A tabela 3 apresenta as características gerais relacionadas à tomografia 

computadorizada.  
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Tabela 3 – Características relacionadas à tomografia computadorizada:  

 

Variáveis 
Valores  

(Média) 

FC ao início do estresse (bpm) 67,6 ± 9,5 

PA sistólica ao início do estresse (mmHg) 142,6 ± 22,5 

PA diastólica ao início do estresse (mmHg)  71,3 ± 16,5 

FC no pico de hiperemia (bpm) 91,8 ± 12,6 

PA sistólica no pico de hiperemia (mmHg) 143 ± 25,4  

PA diastólica no pico de hiperemia (mmHg)  72,4 ± 20,7 

Volume médio de contraste (mL) 137 ± 9  

Beta bloqueador injetável antes do CT n (%) 9 (25)  

Nitrato sublingual antes do CT n (%) 1 (2) 

Dor torácica durante o estresse n (%)  5 (14) 

Reação alérgica ao contraste iodado n (%)  0 

Insuficiência renal pelo contraste n (%) 0 

Legenda: PA pressão arterial. BPM: batimentos por minuto. CT: tomografia computadorizada.  

 

 Quando analisamos a presença de lesões nas artérias coronárias os 

pacientes foram divididos em: (1) ausência de lesão obstrutiva, (2) lesão não 

obstrutiva (< 50% de estenose) e (3) lesão obstrutiva (> ou = a 50% de estenose 

no vaso epicárdico.  

 A tabela 4 demonstra a distribuição das lesões coronarianas na 

população estudada:  
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Tabela 4 – Distribuição das lesões coronarianas:   

 

Variáveis Valores  

Pacientes sem lesões obstrutivas n (%)  20 (57%) 

Pacientes com lesões obstrutivas n (%) 15 (43%) 

Lesões obstrutivas =  estenose > ou igual a 50% 

 A tabela 5 demonstra a distribuição das lesões obstrutivas de acordo com 

a anatomia coronariana:  

 

Tabela 5 – Número de pacientes com lesões coronarianas obstrutivas de 
acordo com os vasos:  

 

Variáveis Valores  

Tronco de artéria coronaria n (%) 5 (14%) 

Artéria coronária descendente anterior n (%) 20 (57%) 

Artéria diagonal ou diagonalis n (%) 4 (11%) 

Artéria coronária circunflexa n (%) 8 (22%)  

Artéria marginal n (%)  1 (3%) 

Artéria coronária direita n (%) 10 (28%) 

Artéria descendente posterior n (%) 1 (3%) 

Artéria ventricular posterior n (%)  0 

  

 

Com relação aos defeitos perfusionais observados na tomografia 

computadorizada foram analisados todos segmentos miocárdicos, sendo 

excluído o ápice. Na tabela 6 estão discriminados os segmentos e suas 

alterações perfusionais:  
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Tabela 6 – Distribuição topográfica dos defeitos perfusionais na 
Tomografia computadorizada:  

Variáveis 

 

Perfusão em 

repouso 

normal 

 

Perfusão em 

estresse 

normal  

 

Defeitos 

reversíveis 

Defeitos 

Fixos  

Anteroseptal basal (n)   35 31 4 0 

Anteroseptal médio (n)   35 29 6 0 

Anterior basal (n)  34 29 6 1 

Anterior médio (n)  31 22 13 4 

Anterolateral basal (n)  34 30 5 1 

Anterolateral médio (n)  34 29 6 1 

Inferolateral basal (n) 34 32 3 1 

Inferolateral médio (n) 34 31 4 1 

Inferior basal (n) 32 31 4 3 

Inferior médio (n) 32 31 4 3 

Inferoseptal basal (n) 34 32 3 1 

Inferoseptal médio (n) 34 32 3 1 

Septo apical (n) 35 29 6 0 

Antero apical (n) 31 21 14 4 

Infero apical (n) 33 30 5 2 

Latero apical (n) 34 30 5 1 

 

4.3. Características cintilográficas:  

A cintilografia de perfusão miocárdica foi normal em 15 pacientes (43%) 

Os defeitos perfusionais observados na fase de estresse e que não estavam 

presentes na fase de repouso foram denominados de defeitos reversíveis e 
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ocorreram em 17 pacientes. Os defeitos presentes tanto na fase de estresse 

como na fase de repouso foram denominados de defeitos fixos e estiveram 

presentes em 3 pacientes. 

A tabela 7 relaciona a presença de defeitos perfusionais na cintilografia 

miocárdica de acordo com os segmentos miocárdicos: 
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Tabela 7 – Distribuição topográfica dos defeitos perfusionais na 
cintilografia miocárdica:  

Variáveis 

 

Perfusão em 

repouso 

normal 

 

Perfusão em 

estresse 

normal  

 

Defeitos 

reversíveis 
Defeitos 

Fixos  

Anteroseptal basal (n)  33 29 6 2 

Anteroseptal médio (n)  32 27 8 3 

Anterior basal (n)  32 25 10 3 

Anterior médio (n) 32 25 10 3 

Anterolateral basal (n)  34 31 4 1 

Anterolateral médio (n) 35 31 4 0 

Inferolateral basal (n) 31 30 5 4 

Inferolateral médio (n) 33 30 3 5 

Inferior basal (n) 31 29 6 4 

Inferior médio (n) 32 29 6 3 

Inferoseptal basal (n) 33 31 4 2 

Inferoseptal médio (n) 33 31 4 2 

Septo apical (n) 32 27 8 3 

Antero apical (n) 32 21 14 3 

Infero apical (n) 32 27 8 3 

Latero apical (n) 35 24 11 0 
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4.4. Correlação das anormalidades cintilográficas e tomográficas de 
perfusão:  

Para analisar a concordância entre as técnicas de avaliação da perfusão 

miocárdica utilizamos o critério de defeitos presentes em ambas as técnicas no 

mesmo território (match) e defeitos presentes em apenas uma das técnicas em 

um território (mismatch). Esta análise também feita de acordo com os pacientes 

além dos territórios.  

 

Tabela 8 – Distribuição topográfica dos defeitos perfusionais na 
cintilografia de perfusão e sua correlação com defeito perfusional pela 
tomografia computadorizada:  

Variáveis 

 

Pacientes com 

defeitos 

perfusionais à 

cintilografia  

 

Pacientes sem 

defeitos 

perfusionais à 

cintilografia   

Pacientes com defeitos perfusionais à tomografia  10 3 

Pacientes sem defeitos perfusionais à tomografia  10 12 

P = 0,05 (teste exato de Fisher, bicaudal) 

De acordo com os dados acima conseguimos demonstrar uma diferença 

entre a distribuição dos defeitos perfusionais na cintilografia e os da tomografia 

computadorizada.  Os pacientes que apresentaram defeitos de perfusão à 

cintilografia miocárdica foram 20, sendo que apenas metade destes (10) também 

apresentaram defeitos à tomografia computadorizada. Em contrapartida, quando 

a cintilografia era negativa para defeitos de perfusão a maioria (80% dos casos) 

também demonstraram tomografia sem defeitos de perfusão. Estes dados 

demonstram uma sensibilidade da Perfusão com Angio-TC de 50% com uma 

especificidade de 80% para a detecção de defeitos perfusionais observados ao 

SPECT.  



	 41	

 

Tabela 9 – Distribuição dos defeitos perfusionais na cintilografia de 
perfusão e sua correlação com a presença de lesão obstrutiva (> 50%) à 
Tomografia computadorizada (análise por paciente):  

Variáveis 

 

Pacientes com 

cintilografia 

anormal 

 

Pacientes com 

cintilografia  

normal 

Pacientes com lesão maior que 50% à tomografia  10 5 

Pacientes sem lesão maior 50% que à tomografia  10 10 

P = 0,49  (teste exato de Fisher, bicaudal) 

De acordo com os dados acima conseguimos demonstrar uma 

associação significativa entre a cintilografia normal e ausência de lesões 

coronarianas obstrutivas. Vinte pacientes apresentaram cintilografia miocárdica 

anormal, sendo que a metade destes (10) também apresentaram lesões 

obstrutivas coronarianas (> 50%) à tomografia computadorizada. Em 

contrapartida, quando a cintilografia era normal a maioria (66% dos casos) 

também demonstraram tomografia sem lesões obstrutivas, esta associação não 

atingiu significância estatística (p = 0,49). Estes dados demonstram uma 

sensibilidade da cintilografia para avaliação da anatomia coronariana com a 

Angio CT de 66% com uma especificidade de 50%.  

Quando analisamos os falsos-positivos da Cintilografia do Miocárdio 

podemos observar na tabela 10 que 28% dos pacientes apresentaram alguma 

alteração pela Cintilografia do Miocárdio e TC normal, desses, 40% podem estar 

relacionadas a doença da microcirculação. 
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Tabela 10 – Falso-positivo pela Cintilografia do Miocárdio 

 

FALSO-POSITIVO PELA CINTILOGRAFIA DO 

MIOCÁRDIO 

 

Pacientes com 
cintilografia 

anormal 

 

Pacientes com 

tomografia 
computadorizada  

normal 

Ponte miocárdica  2 2 

Variação anatômica (Artéria Descendente 

Anterior) curta  

Baixa contagem (extravasamento do 

radiotraçador)  

Paciente com 40% na Artéria Descendente 

Anterior) 

Outros (Doença microcirculação?) 

1 

 

2 

 

1 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

4 
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Fígura 4: Comparação da sensibilidade e especificidade dos métodos de perfusão em 

comparação com a angiotomografia computadorizada na detecção de lesão coronariana 

obstrutiva (> 50%). Foi observada significância estatísticas entre as técnicas quanto à 

sensibilidade e especificidade.  
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Tabela 11 – Distribuição dos defeitos perfusionais na tomografia 
computadorizada de perfusão e sua correlação com a presença de lesão 
obstrutiva (> 50%) à Tomografia computadorizada (análise por paciente):  

Variáveis 

 

Pacientes com 

CT de perfusão  

anormal 

 

Pacientes com 

CT de perfusão 

normal 

Pacientes com lesão maior que 50% à tomografia  14 1 

Pacientes sem lesão maior que 50% à tomografia  5 15 

p = 0,0001 (teste exato de Fisher, bicaudal)  

 

De acordo com os dados acima conseguimos demonstrar uma 

associação significativa entre a tomografia computadorizada anormal e presença 

de lesões coronarianas obstrutivas. De todos os pacientes, 19 apresentaram 

tomografia computadorizada anormal, sendo que a maioria destes (14) também 

apresentaram lesões obstrutivas coronarianas à tomografia computadorizada 

(73%). Em contrapartida, quando a tomografia de perfusão era normal, 16 

pacientes, a quase totalidade (93% dos casos) também demonstraram 

tomografia sem lesões obstrutivas (p = 0,0001). Estes dados demonstraram uma 

sensibilidade da tomografia computadorizada de perfusão para detecção de 

lesão coronariana maior que 50% foi de 93%, com uma especificidade de 75% 

para a detecção de ausência de obstrução na Angio-TC. Nenhuma das lesões 

maiores do que 70% na angioTC de coronária tiveram perfusão de estresse 

normal. 

 Os cálculos das estimativas de doses de radiação recebidas nos diversos 

exames estão listados no Anexo I.  
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4.5. Avaliação da correlação entre observadores para a perfusão por 
tomografia computadorizada:  

 

Excelente correlação intra e interobservadores foi demonstrada na 

avaliação da perfusão sob estresse farmacológico com CCI > 0,90 para ambos. 

A avaliação da correlação intraobservador da perfusão em repouso foi, também, 

excelente com CCI = 0,96. Na correlação interobservador da perfusão em 

repouso o resultado foi bom com CCI = 0,71.  A tabela 12 demonstra os achados 

de correlação inter e intra-observador. 

 Aproximadamente 43% das perfusões realizadas pela da Angio-TC de 

coronária (15/35) foram reavaliados de forma aleatória pelo mesmo observador 

e, as análises foram realizadas por um segundo observador independente para 

avaliar a variabilidade entre observadores. 1440 segmentos foram analizados 

modelo de 16 segmentos da American College of Cardiology (ACC) and the 

American Heart Association (AHA), sendo que 240 segmentos do ventrículo 

esquerdo foram avaliados pelo observador 1 em repouso e posteriormente sob 

estresse farmacológico totalizando 480 segmentos. O observador 1 repetiu esta 

análise após o período de 3 meses de forma totalmente cega a primeira análise. 

O observador 2 realizou análise independente, totalmente cega e sem consenso 

prévio com o primeiro observador. Ambos os observadores possuem mais de 10 

anos de experiência com o uso da angio-TC de coronária. 

 A concordância intra e interobservador foi obtida usando-se a análise da 

confiabilidade das médias do coeficiente de correlação intraclasse (CCI <0,40 = 

fraca concordância; CCI = 0,40 a 0,59 = moderada concordância; CCI = 0,60 a 

0,74 = boa concordância; CCI = 0,75 a 1,00 = excelente concordância). 
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Tabela 12 – Correlação inter e intra-observador na análise perfusional da 
Angio-TC  

 
Perfusão Repouso 
 

Perfusão Estresse 
  

 
Observador 1 

 x   
Observador 2 

 

0,71 (0,63-0,78) 
 
 

0,90 (0,87-0,92) 
 
 

 
Observador 1_1  

x  
Observador 1_2 

 

0,96 (0,95-0,97) 
 
 

0,94 (0,93-0,96) 
 
 

Nota: Os resultados são relacionados a concordância absoluta e aos 95% de intervalo de 

confiança.  
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5 CASOS ILUSTRATIVOS  

A seguir relacionamos dois casos ilustrativos dos achados deste estudo:  

 

 Figura 5: Boa correlação entre as técnicas.  

 

 Paciente do sexo feminino, 60 anos, IMC de 25,7, com dor torácica típica. 

Hipertensa, fazendo uso de Clopidogrel, Nitrato, Estatina. Apresentando um 

Ecocardiograma Transtorácico com disfunção sistólica global leve e disfunção 

diastólica estágio II, FE = 60%. Paciente participou do protocolo de pesquisa e 

apresentou dor precordial aos 6 minutos da injeção do dipiridamol na sala da 

tomografia computadorizada e logo em seguida injetado com 2- metoxil- isobutil- 

isonitrila-99mTc (sestamibi99mTc) utilizando-se protocolo (repouso-estresse), com 

dose de 25 mCi em cada etapa, demonstrou hipoperfusão nos segmentos 

anterior (apical, médio e basal), lateral (apical, médio e basal) e inferior (apical, 

médio e basal) com reversibilidade completa em relação a etapa pós-repouso. 

Demonstrando o mesmo padrão de hipoperfusão tanto na cintilografia quanto na 

tomografia computadorizada do miocárdio.	 
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 Figura 6: Correlação ruim entre as técnicas. 

 Paciente do sexo feminino, 52 anos, apresentando dor torácica atípica, 

IMC de 26,5, diabética, hipertensa, dislipidêmica, fazendo uso de AAS, BRA, 

Insulina, Metformina, foi encaminhada para o setor de medicina nuclear com o 

pedido de Cintilografia do Miocárdio para a pesquisa de isquemia. A paciente 

realizou protocolo específico de cintilografia do miocárdio em um aparelho de 1 

colimador e tomografia computadorizada de 64 detectores, para avaliação do 

escore de cálcio, perfusão miocárdica de repouso e estresse, associado à 

avaliação anatômica coronariana. A aquisição de estresse foi realizada após 

infusão de dipiridamol na dosagem de 0,56 mg/kg, em 4 minutos, no 6 minuto foi 

administrado 25 mCi de 2- metoxil- isobutil- isonitrila-99 m-Tc (sestamibi-99mTc) e 

as imagens da cintilografia de perfusão miocárdica etapa estresse foram 

adquiridas 30 a 90 minutos após a administração do radiofármaco. Nas imagens 

de cintilografia e da Angio-TC de perfusão observa-se hipoperfusão nos 

segmentos ântero-apical e látero-apical na etapa pós-estresse em relação a 

etapa pós-repouso. 
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6 DISCUSSÃO 

Realizamos um estudo em que foram comparados os achados 

perfusionais da cintilografia com  MIBI99mTc com achados da perfusão miocárdica 

pela tomografia computadorizada de 64 detectores. Como ponto forte deste 

estudo destacamos a utilização simultânea do mesmo estresse para aquisição 

das imagens da Angio-TC bem como a administração do radiotraçador, que por 

não ter redistribuição significativa permite a realização da TC e a posterior 

aquisição das imagens cintilográficas.  

Encontramos uma correlação intermediária entre os achados da 

tomografia computadorizada e da cintilografia, especialmente por ter havido uma 

sensibilidade de apenas 50% para a detecção de defeitos perfusionais na TC em 

relação aos defeitos do SPECT. A sensibilidade da análise do SPECT em 

relação ao TC foi um pouco mais sensível que a perfusão (66%).  

Um dado interessante e consonante com estudos prévios é a comparação 

entre a sensibilidade e especifidade das duas técnicas de perfusão para 

detecção de lesões coronarianas obstrutivas, tomando a TC de coronárias como 

o padrão-ouro anatômico. No estudo de Armin et al  foi observada uma 

superioridade da TC de perfusão em relação ao SPECT (92% vs. 62%, p< 

0,001), porém os autores utilizaram outra metodologia e um TC com maior 

número de cortes (320 detectores) bem como um protocolo diferente 47. Em 

contrapartida, outro estudo recentemente apresentado (PACIFIC Trial – ESC 

2016), os autores compararam o TC de coronárias e o SPECT e o PET de 

perfusão com o cateterismo invasivo complementado com a avaliação da 

reserva fracionada de fluxo, como padrão-ouro. Interessantemente o exame que 

melhor se correlacionou com o padrão-ouro foi o PET de perfusão, enquanto 

que o TC de coronárias e o SPECT tiveram performance semelhantes, 

demonstrando que a avaliação anatômica não supera a funcional, e que o 

melhor método de avaliar a anatomia nunca dispensa da avaliação funcional das 

lesões coronarianas encontradas. No nosso estudo também não observamos 

nenhuma diferença entre o TC de perfusão e o SPECT quanto à sensibilidade e 
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especificidade, porém utilizamos protocolos diferentes dos utilizados no estudo 

CORE 320. Devemos destacar que o emprego de todas estas técnicas está 

associado a acréscimo na exposição à radiação, e este protocolo só pode ser 

avaliado com potencial de utilização clínica em casos selecionados 45.  

Observamos que este protocolo é exequível, porém, algumas limitações 

para a sua utilização na prática clínica estão presentes: o uso do beta-

bloqueador reduz a FC para aquisição da TC de coronárias, entretanto reduz a 

área de isquemia detectável e pode ter influenciado nos resultados. Outro ponto 

é a questão da obesidade, pois nestes a qualidade das imagens é menor e pode 

contribuir para discordância entre as técnicas. Um questionamento relevante é 

com relação ao TC que foi empregado. Este, diferentemente do principal estudo 

de perfusão miocárdica com TC, CORE 320, não foi um TC de 320 detectores 

mas sim um de 64 detectores. Este TC é o que é utilizado na realização de 

angiotomografias de coronarianas na maioria absoluta dos serviços de prática 

do mundo real, o que na verdade aumenta a aplicabilidade dos resultados no dia 

a dia. Outra questão é que para se realizar o estudo de perfusão com a TC é 

necessário que o paciente esteja dentro do equipamento no momento do 

estresse o que torna mandatório o uso do estresse farmacológico. Se 

pudéssemos utilizar o estresse físico talvez os resultados fossem diferentes dos 

encontrados 43,46. 

Um dos achados interessantes do estudo, foi a informação de 10 

pacientes com cintilografia anormal demonstraram ausência de lesões 

obstrutivas no TC, o que poderia levar a um aumento da especificidade do 

exame, visto que eles não realizarão coronariografia invasiva. Entretanto, o 

mesmo estudo PACIFIC, recentemente apresentado, não encontrou este 

aumento de especificidade. 

Outro achado significativo foi de que quando o exame foi considerado 

normal pela cintilografia (15 pacientes) a TC também apresentou perfusão 

normal na maioria dos casos (12 casos), demonstrando uma concordância para 

exames normais elevada. Diferentemente quando o exame SPECT foi alterado 
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(20 pacientes) apenas em 10 casos houve uma TC com perfusão alterada. 

Frente a estes achados acreditamos que quando uma TC de coronárias tem 

anatomia sem lesões obstrutivas não é necessário acrescer a informação da 

perfusão por nenhuma outra técnica (SPECT ou TC de perfusão) para o 

diagnóstico de DAC. Entretanto quando houver alteração anatômica e puder ser 

avaliada a perfusão do estresse da TC, se esta for anormal, devido à grande 

concordância entre TC alterada e SPECT alterado (dos 13 com TC de perfusão 

alterada 10 tiveram cintilografia alterada), não há necessidade de realizar a 

cintilografia posteriormente. Os pacientes com TC de perfusão normal na 

presença de lesão coronariana na Angio-TC deverão ser encaminhados para 

realizar o SPECT pois apenas metade dos pacientes com SPECT alterado 

demonstraram alterações na TC de perfusão (10 de 20 casos). Nenhuma das 

lesões maiores do que 70% na angio-TC de coronária tiveram perfusão de 

estresse normal. 

Este racionício está demonstrado no fluxograma a seguir:  

 

 Figura 7: Algoritmo proposto para investigação de DAC levando em consideração as 
características operacionais dos exames e os resultados obtidos neste estudo.  
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Diversos são os fatores que potencialmente podem ser responsáveis 

pelas discordâncias entre os exames. Alguns deles são óbvios como as 

diferenças na resolução espacial entre as técnicas (o TC tem resolução 

submilimétrica enquanto o SPECT é de 6 mm) e as diferentes propriedades dos 

contrastes utilizados: o sestamibi sofre o fenômeno de “roll off” em que há 

limitação na sua distribuição regional quando o fluxo é aumentado acima de um 

determinado limiar) enquanto que o mesmo não ocorre com contraste iodado 43.  

Sem sombra de dúvidas a maior limitação é a exposiç ão à radiação e ao 

contraste iodado, que são agentes com potenciais efeitos adversos. A 

otimização deste protocolo com novos equipamentos pode ser capaz de reduzir 

os níveis de exposição para valores menores, porém mesmo assim o protocolo 

só caberá em pacientes selecionados, em que as informações possam se 

complementar. O melhor exemplo é o caso do paciente com ponte miocárdica 

em que a TC forneceu o substrato anatômico para o diagnóstico da isquemia 

miocárdica subjacente detectada no SPECT e na própria TC. Estudos com 

equipamentos de 320 detectores demonstram que o protocolo combinado de 

perfusão com TC associado à angio-TC pode ter uma exposição inferior ao de 

um protocolo miocárdico convencional (9 mSv x 13 mSv), respectivamente 44,45.  

Um substudo do CORE 320 procurou comparar os achados do TC de 

perfusão com os do SPECT e encontrou que a técnica de TC pode ser 

especialmente útil nos pacientes com lesão de tronco de artéria coronária 

esquerda e nos multivasculares. Entretanto este estudo é diferente do nosso 

estudo pois não realizou o estresse de modo simultâneo o que pode causar 

diferenças na intensidade da isquemia . Outro estudo publicado em 2015 com a 

mesma população do CORE 320 demonstrou que a técnica pode ser mais 

sensível que o SPECT e com exposição à radiação inferior (3,8 mSv x 9,8 mSv) 
43-46. 

A perfusão pela Angio-TC é um método novo, em evolução, que 

apresenta resultados promissores para avaliação da doença arterial coronariana. 

Recente meta-análise apontou que, em pacientes selecionados, a técnica tem 
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alta acurácia diagnóstica para detecção de isquemia miocárdica, em especial 

quando combinada com a análise da anatomia coronariana pela 

angiotomografia. Entretanto, os estudos ainda têm número pequenos de 

pacientes, com heterogeneidade de achados e de populações, sendo necessário 

maior quantidade de estudos e treinamento de profissionais da área da 

radiologia na interpretação correta do exame.  

Uma das limitações para a análise da perfusão pela TC é a necessidade 

de equipamentos de alta performance, como os de 320 detectores, o que limita a 

sua prática de modo disseminado. Uma das vantagens deste estudo é o 

emprego do equipamento com 64 detectores, que reproduz o equipamento mais 

disseminado na prática clínica. Outra limitação foi a não utilização da técnica de 

gated retrospectivo, que aumenta a exposição à radiação.  

A padronização da interpretação da tomografia computadorizada ainda é 

uma limitação, sendo que o uso de softwares para análise automática uma das 

prioridades para desenvolvimento tecnológico, pois ainda não existe mapa polar 

como na medicina nuclear que dispõe do resultado de pacientes normais e 

isquêmicos para quantificação do grau da isquemia, que tem softwares 

validados e amplamente disponíveis.   
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Tabela 11 - comparação diferentes trabalhos com SPECT e TC de perfusão   

CA: correção de atenuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 n	
Equipamento	
utilizado		

SPECT	
utilizado	

Sensibilidade	
e	

especificidade	
TC	

Sensibilidade	
e	

especificidade	
SPECT	

Observações	

R.	George	et	al	
(43)	

381	

CT	320	
detectores	–	
estresse	

farmacológico	

Sem	CA	–	
estresse	físico	

ou	
farmacológico	

88%	e	55%		 62%	e	67%	
Subestudo	do	
CORE	320		

Cury	et	alt	(44)	

	
36	 CT	64	detectores	

Sem	CA	–	
estresse	físico	

ou	
farmacológico	

88.0%,	79.3%	 68.8,	76.1%	

SPECT	
realizado	até	2	
meses	antes	do	

CT	

	

Armin	Arbab-
Zadeh	et	al	(45) 

	

391	

CT	320	
detectores	–	
estresse	

farmacológico	

Sem	CA	–	
estresse	físico	

ou	
farmacológico	

90%,	75%	 69%	e	68%	
Subestudo	do	
CORE	320	

Wilter	Ker	

HUAP	
35	

CT	64	detectores	
–	estresse	

farmacológico		

Sem	CA	–
farmacológico	 93%,	75%		 66%	e	50%	

Estresse	
simultâneo	
para	CT	e	
SPECT	
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7 CONCLUSÃO 

A avaliação da perfusão miocárdica pela tomografia computadorizada com 
64 colunas de detectores, após estresse com dipiridamol, é factível, com 
resultados satisfatórios em comparação com os do SPECT, na detecção de 
doença arterial coronária obstrutiva. 

A avaliação combinada da tomografia de perfusão miocárdica de estresse e 
da angiografia coronária pela tomografia também é factível e fornece informação 
simultânea da anatomia e perfusão, com boa capacidade de detecção de 
doença arterial coronária obstrutiva significativa. 

A avaliação combinada da perfusão miocárdica e da angiografia pela 
tomografia permitiu, neste estudo, a identificação dos exames perfusionais falso-
positivos, sugerindo o potencial desta nova abordagem em evitar 
cinecoronariografia invasiva desnecessária. 

Nosso estudo unicêntrico sugere que a tomografia de múltiplos detectores 
poderá ter um importante papel na avaliação combinada da perfusão miocárdica 
de estresse e da angiografia coronária na detecção de doença arterial coronária 
obstrutiva. Estudos maiores e multicêntricos serão necessários para confirmar 
esses resultados. 
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9 ANEXOS 

Anexo I - Exposição à radiação nos exames.  
Tabela com o cálculo de dose de radiação por paciente de acordo com o 
exame: 

Variáveis 
Dose referente à 

cintilografia (mSv) 

Dose referente à TC 

(mSv) 

Dose total referente 

ao protocolo (mSv) 

1 20,4 22,8 43,2 
2 20,4 24,3 44,7 
3 20,4 21,9 42,3 
4 15,6 28 43,6 
5 15,6 26,6 42,2 
6 15,6 25,6 41,2 
7 20,4 24,5 44,9 
8 20,4 25,7 46,1 
9 20,4 24,1 44,5 

10 20,4 22,9 43,3 
11 15,6 24,4 40 
12 20,4 22,5 42,9 
13 20,4 23,4 43,8 
14 20,4 23,6 44 
15 15,6 28,3 43,9 
16 20,4 26,1 46,5 
17 15,6 25,2 40,8 
18 15,6 28,6 44,2 
19 24 23,2 47,2 
20 11,9 23,2 35,1 
21 20,4 24,4 44,8 
22 11,4 24,8 36,2 
23 11,6 24,2 35,8 
24 16,3 24,7 41 
25 9,4 25,4 34,8 
26 17 25,8 42,8 
27 11,3 28,9 40,2 
28 15,6 26,2 41,8 
29 10,6 31,5 42,1 
30 10,6 27,5 38,1 
31 15,6 25,9 41,5 
32 9,6 26,9 36,5 
33 14,4 26,2 40,6 
34 15,4 27,3 42,7 
35 11,6 28,9 40,5 



	 63	

ANEXO II – Termo de Consentimento 

 

O Senhor(a) está sendo convidado a participar de um projeto de 
pesquisa: “Correlação entre a cintilografia e tomografia computadorizada de 
64 canais na avaliação da isquemia e fibrose miocárdica”, que tem como 
objetivo comparar dois exames do coração: (1) a cintilografia do miocárdio com 
(2) tomografia computadorizada de 64 canais para detectarem a presença de 
áreas com deficiência de irrigação sanguínea no coração e áreas de infartos 
antigos. Ambos exames são utilizados na prática clínica para avaliação das 
doenças do coração e empregam pequenas quantidades de material radioativo 
ou de radiação. No caso da tomografia computadorizada ainda há a 
necessidade do uso de contraste iodado por via venosa.  

       Tanto a Tomografia Computadorizada como a cintilografia são exames 
consagrados, cujas principais indicações são identificar a alterações na estrutura 
cardíaca e da irrigação sanguínea do coração, fornecendo dados valiosos para o 
diagnóstico e tratamento dos pacientes. 

       No caso da cintilografia para a sua correta realização, precisamos 
administrar uma pequena quantidade de material radioativo em sua veia em uma 
fase de repouso e outra fase de estresse, com um material (dipiridamol), que 
simula o esforço físico, aumentando os batimentos cardíacos e a pressão 
arterial. Este exame é seguro, porém em pacientes com obstruções 
coronarianas podem ocorrer batimentos cardíacos irregulares e casos de infarto 
do miocárdio. O Hospital Antônio Pedro está equipado para tratar estas 
complicações raras.  O procedimento não oferece riscos a sua saúde adicionais 
à saúde, exceto a exposição radiação, que não deve ser utilizada em grávidas e 
em pessoas com suspeita de gravidez e amamentando. Além disso embora a 
quantidade de radiação seja pequena ela pode em longo prazo e seguindo 
exames repetidos contribuir raramente para desenvolvimento de tumores.  

Tanto a cintilografia como a tomografia são processos bem tolerados, 
porém é possível que, ocasionalmente, ocorra algum desconforto por reações 
alérgicas ou hipersensibilidade individual. A tomografia computadorizada 
também emprega radiação, que não deve ser utilizada em grávidas e em 
pessoas com suspeita de gravidez e contraste iodado, que raramente pode 
ocasionar redução da função dos rins e reações alérgicas. Nestes casos, 
estamos preparados para o tratamento destas reações.  

Caso o(a) Senhor (a) queira interromper sua participação na pesquisa 
isso não acarretará em prejuízo ao seu tratamento no Hospital Universitário 
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Antônio Pedro, garantimos que os dados obtidos e observados serão mantidos 
em sigilo. A identidade do paciente quanta a futuras publicações científicas será 
mantida em segredo podendo somente os resultados dos exames serem 
divulgados. 

    Este exame poderá identificar, com segurança, pacientes que apresentem 
problemas circulatórios no coração e permitirá orientações de novos tratamentos 
clínicos. Além disso os resultados deste estudo irão contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa do combate às doenças do coração. Não há 
nenhuma remuneração pela participação neste estudo.  

      Desde já nos encontramos a sua disposição para qualquer outro 
esclarecimento. 

 

Eu,______________________________________________________, abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo “Correlação entre a cintilografia e 
tomografia computadorizada de 64 canais na avaliação da isquemia e 
fibrose miocárdica”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido 
pela pesquisadora Wilter dos Santos Ker sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 
minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a prejuízo, 
interrupção do meu acompanhamento/ assistência/tratamento. Declaro ainda 
que me informaram e concordo voluntariamente a me submeter a exames como 
eletrocardiograma e ecocardiograma solicitado pelo (a) médico (a) assistente 
para complementação da minha avaliação. 

 

Niterói, Data: ______________,____ de ___________________20______. 

 

Assinatura do paciente: ____________________________________________. 

 

Assinatura do pesquisador:__________________________________________. 

 

Testemunha:_____________________________________________________. 
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ANEXO III – Parecer de aprovação no CEP 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Correlação entre a cintilografia e tomografia computadorizada de 64 canais na
avaliação da isquemia e fibrose miocárdica

WILTER DOS SANTOS KER

Programa de Pós Graduação em Ciências Cardiovasculares

3
17066013.8.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

392.966
06/09/2013

DADOS DO PARECER

Este é um estudo de coorte prospectivo que avaliará pacientes consecutivos que não tenham contra
indicação a realização de teste funcional com dipiridamol e que aceitem realizar TCMD e cintilografia
miocárdica no mesmo dia, além de aceitarem assinar o termo de consentimento, para participar desta
pesquisa de perfusão miocárdica e detecção de fibrose pela tomografia. O estudo será prospectivo duplo-
cego.

Hipótese:
Correlação da Tomografia Computadorizada de 64 colunas de detectores e Cintilografia Miocárdica
(SPECT) para detectar os defeitos perfusionais.

A seleção de pacientes para este estudo será realizada via ambulatório do HUAP, recrutados no serviço de
Medicina Nuclear.

Critérios de Inclusão:
* Maiores de 18 anos. * Pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro. * Pacientes com função renal
normal. * Pacientes com suspeita deIsquemia ou Necrose. * Pacientes com Doença Arterial

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189

Página 01 de  04
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FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

Continuação do Parecer: 392.966

Coronariana. * Pacientes que não estejam grávidas ou amamentando.

Critérios de Exclusão:
* Taxa de filtração glomerular esteja menor que 30 ml/min/1,73m2. * Com creatinina acima de 1,5 mg/dl. *
Doença pulmonar obstrutiva crônica easmáticos. * Pacientes sabidamente alérgicos à contraste iodado ou
com contraindicação ao uso do dipiridamol ou metoprolol. *Pacientes grávidas ou amamentando.

Desfecho Primário:
1) Comparar perfusão miocárdica com a TC e SPECT mostrando concordância e discordância dos métodos.
2) Avaliação do valor agregado da perfusão miocárdica pela TC e pelo SPECT.
3) Correlacionar método de quantificação de fibrose miocárdica pela TCMD pelo uso do volume extracelular
com o utilizado pelo SPECT.

Tamanho da Amostra no Brasil: 30

Objetivo Primário:
O propósito geral deste trabalho será comparar a cintilografia do miocárdio (SPECT) com tomografia
computadorizada de 64 canais na avaliação de isquemia e fibrose miocárdica.

Objetivo Secundário:
1- Avaliar a capacidade da tomografia de 64 colunas de detectores, após estresse com dipiridamol, de
detectar defeitos perfusionais presentes no SPECT.
2- Comparar a acurácia da perfusão miocárdica após estresse com dipiridamol, pela tomografia com a
cintilografia miocárdica, na detecção de doença coronariana obstrutiva significativa (estenose > 70%),
usando a angio-TC como referência.
3- Correlacionar a quantificação da fibrose miocárdica entre os dois métodos.
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exames que serão realizados ja são realizados como parte da avaliação clinica da doença arterial
coronariana (DAC). Os riscos descritos são os usuais nos exames a serem realizados, sendo a relação risco
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Benefícios:
Este projeto poderá identificar, com segurança, pacientes que apresentem problemas circulatórios no
coração e permitirá orientações de novos
tratamentos clínicos. Através da análise da anatomia coronaria e da repercussão das obstruções
eventualmente detectadas sobre a circulação do
sangue no coração, podemos ter um panorama completo do diagnóstico e do prognóstico do ] risco
cardiovascular. Além disso os resultados deste estudo irão contribuir para o desenvolvimento da pesquisa
do combate às doenças do coração permitindo que avancemos no conhecimento do estudo da doença que
é a principal causa de morte do mundo ocidental.

Pesquisa bem elaborada e interessante, comparando 2 métodos de Diagnóstico por Imagem que poderão
trazer importantes subsídios para tratamento de doenças cardiológicas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os termos de apresentação obrigatória foram entregues, sendo feitas todas as revisões e correções
sugeridas anteriormetne.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendada aprovação.
Recomendações:
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Case Report

Myocardial Bridge and Angiotomography of the Coronary Arteries: 
Perfusion under Pharmacological Stress
Wilter dos Santos Ker1,2, Daniel Gama Neves1, Alair Sarmet A. A. Damas1,3, Cláudio Tinoco Mesquita1,2, 
Marcelo Souto Nacif1,3

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) - Universidade Federal Fluminense (UFF)1, Niterói; Hospital Pró-Cardíaco2, Rio de Janeiro, RJ; 
Complexo Hospitalar de Niterói (CHN)3, Rio de Janeiro, Niterói – Brazil

Introduction
The myocardial bridge is one of the most prevalent 

congenital anomalies that involve the coronary circulation, 

and its incidence in the general population is high, affecting 

from 23 to 55% in necropsy studies.1The impairment of the 

anterior descending artery is more frequent, on its proximal 

2/3.1In most patients, the myocardial bridges do not cause 

symptoms, because in order to have ischemia, there must be 

an imbalance between supply and consumption of oxygen. 

The superficial bridges, with small or slender muscle band, 

are the most common ones, and they may account for 75% 

of the cases, with average length of 1.5 cm and usually 

without causing symptoms. In approximately 24% of the 

cases, we observed deep myocardial bridges, with thicker 

muscle band.1,2

Atherosclerosis is the most common cause of ischemic 

heart disease. However, other causes for ischemia are 

frequent, and among them, we highlight the myocardial 

bridge, which may provoke typical or atypicalchest 

angina,acute myocardial infarction and sudden death.3-5

Angiotomography of the coronary arteries is an 

increasingly important diagnosis technique when assessing 

the myocardial bridge, with high spatial and temporal 

resolution. Thisnoninvasive imaging technique is a very 

useful tool for locating and defining the morphology of the 

myocardial bridge.6

Objectives
We describe the case of a female patient with myocardial 

ischemia detected through myocardial scintigraphy on which 

the determining mechanism for presence of the perfusion 

alteration was a bridge diagnosed by the angiotomography 

of the coronary arteries, which also confirmed the of the 

perfusion defect by evaluating resting perfusion images and 

those under pharmacological stress. 

Case Report
Female patient, 52 years old, presenting atypical chest 

pain, witha 26.5 body mass index, diabetic, hypertensive, 

dyslipidemic, usingASA, ARBS, Insulin, Metformin. She was 

forwarded to the nuclear medicine sector with a Myocardial 

Scintigraphy request for ischemia survey. 

The patient was invited to participate in the research project, 

approved by the ethics committee no. 392,966, which aims 

to compare the perfusion findings of the nuclear medicine 

exam to those from the angiotomography of the coronary 

arteriesat rest and under stress. The patient performed a specific 

myocardial scintigraphy procedure (Figure 1) on a 1-collimator 

Gamma Camera device (Millennium MPR, GE) and acomputed 

tomography scan of 64 detectors (Brilliance, Philips), to evaluate 

the calcium score, myocardial perfusion at rest and under stress 

associated with coronary anatomical evaluation. The stress 

acquisition was conducted following dipyridamole infusion at a 

dose of 0.56 mg/kg, in 4 minutes. On the sixth minute, 25 mCi 

of 2-methoxyl-isobuthyl-isonitrile-99 m TC (sestamibi-99mTc) 

was administered. In the same minute, the perfusion images 

under pharmacological stress by angiotomography (Figure 2) 

were acquired, with infusion of iodinated contrast at a 70 ml 

dose under a 5 ml per second flow rate. The myocardial 

perfusion scintigraphy images, stress stage, were acquired 30 to 

90 minutes after the administration of the radiopharmaceutical. 

The stress scintigraphic images demonstrated reversible 

perfusion defectswithin the territory of the anterior descending 

artery. Theperfusion computerized tomography confirmed the 

presence of perfusion defects and did not evidence a presence 

of atherosclerotic lesion in coronary arteries. A significant 

myocardial bridge constricting the anterior descending artery 

was diagnosed by the angiotomography of coronary arteries 

(Figure 3), configuring the most probable mechanism for the 

observed perfusion defects. 

Discussion
The myocardial bridge still shows various challenges to 

the clinical practice, because it may occur in patients on 

which the atherosclerotic disease is uncommon. This leads, 

in several situations, to failure to reach a diagnosis due to the 

low pretest probability of these patients. As it is a known factor 

for myocardial ischemia, the myocardial bridge may hamper 

the clinical correlation when linked to the atherosclerotic 

disease, complicating the planning of the best therapeutic 

management and monitoring of these patients. In the case 

of myocardial bridges, the mechanism responsible for the 

symptoms is uncertain and controversial. The irrigation of 

the vascular myocardium occurs almost exclusively during 
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Figure 3 – Myocardial CT angiography showing presence of a 34.3 mm myocardial bridge, in the projection of the anterior descending artery, responsible for the area of 
perfusion defect in the anteroapical and lateral-apical segments of the left ventricle, described in the myocardial scintigraphy and computed tomography.

Figure 1 – Myocardial scintigraphy with 2-methoxy isobutyl isonitrile -99mTc 
(sestamibi-99mTc) using protocol (rest-stress), with a 25 mCi dosein each 
step. The scintigraphic images reveal hypoperfusion in anteroapical and 
lateral-apical segments of the left ventricle in the post-stress images, with 
complete improvement of the uptake in relation to the rest images.

Figure 2 – 64-channel Cardiac Computed Tomography, effort and rest 
stage, reveals  perfusion defect in the anteroapical and lateral-apical 
segments of the left ventricle in the post-stress images with normal 
perfusion in rest.
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diastoles, and the bridge reduces the light of the artery, in most 
cases, only during systoles. As such, it is not easy to explain 
the physiopathology of myocardial ischemia.7

Among the various hypothesis, we may mention the 
distortion of the intramyocardial artery during systoles, 
provoking myocardial ischemia. The presence of symptoms 
only in individuals whose myocardial bridges are long 
and deep is favorable to this hypothesis. This mechanism 
could be aggravated when the oxygen consumption by the 
myocardium increased. The appearance of coronary spasm 
in the anterior descending artery in its intramyocardium path 
after intracoronary injection of acetylcholine appears to be 
another hypothesis, suggesting endothelial dysfunction located 
in that segment. This seems to be the reason for the symptoms 
to appear only in the fourth or fifth decade of live, a time on 
which alterations to the vascular tonus occur.8,9Theendothelial 
injury is also implied in the formation of thrombi at the 
proximal region of the coronary bridge.10

The diagnosis through clinical examination is difficult 
precisely because the symptoms are virtually identical 
to those of the atherosclerotic artery disease. Functional 
studies validating the effect of the myocardial bridge on 
the myocardial blood flow demonstrate that its restriction 
occurs both during the systoles as well as in diastoles, 
and that there is a link between reversible myocardial 
ischemia shown by scintigraphy or by the positron 
emission tomography.11Thevasodilator pharmacological 
stress may not be linked to ischemia because there is 
no increase in the coronary contractility and subsequent 
systolic compression.11The angiotomography (angio-CT) 
of the coronaries is an exam that allows viewing the 
cardiac anatomy, especially that of the coronary arteries, 
in addition to analyzing the vessel walls, the presence 
of plaques and the diameter and course of the arteries. 
Barros and collaborators demonstrated that angio-CT is 
highly accurate in the morphological evaluation of the 
myocardial bridge, allowing a noninvasive approach 
of its localization, length and depth, as well as of the 
presence of associated atherosclerosis.12The association 
of the coronary angio-CT with the functional study of 
the myocardial perfusion under stress with dipyridamole 
allows for a better definition of the physiological and 
clinical significance of this condition, as observedin the 
present case, where there is functional significance.12

In most cases of myocardial bridge, the prognostic is good, 
after the start of medication use, but there are reports of 
sudden death in in young people when exercising. The drug 
treatment is able to control the symptoms in the vast majority 
of cases, using beta-blockers and antagonists of calcium 
channels, providing better filling of the diseased coronary during 
diastoles, reducing the heart rate at rest and during efforts. 
Nitrates may aggravate the anginal symptoms and the ischemia 
when used in patients with myocardial bridge, because this 
drug promotes the reduction of the venous return and blood 
pressure with consequent adrenergic stimulation, increasing the 
systolic constriction of the myocardial band on the coronary 
artery. Currently, the drug treatment is the preferential for the 
myocardial bridges, because, in proper doses, it may control 
the angina episodes in most of the patients.12,13

We believe that the angiotomography of the coronary arteries, 
when used with protocol at rest and under pharmacological 
stress, may gather useful information for handling the patient 
withprecordial pain without significant obstructive coronary 
disease, be it diagnosed by catheterization or any other method 
of characterization of ischemia, as demonstrated by scintigraphy 
in the instant case. 
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