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RESUMO
Oliveira, Aline. Avaliação do tempo de internação e da exposição à radiação e
avaliação do impacto clínico do protocolo de Cintilografia de Perfusão
Miocárdica “estresse-isolado” comparado com o protocolo convencional
estresse-repouso: estudo prospectivo e meta-análise. Dissertação (Mestrado
em Ciências Cardiovasculares) Faculdade de Medicina, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2013.
Introdução: A Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) é o método
diagnóstico não-invasivo mais acurado para detecção de DAC obstrutiva e para
avaliação prognóstica em curto prazo. Uma das principais aplicações da CPM é
a identificação de pacientes de risco que são atendidos nas Unidades de
Emergência (UE) com dor torácica. Desde o inicio de sua prática a CPM não
sofreu alterações significativas no seus protocolos e nos últimos anos têm sido
questionado a necessidade da realização da fase de repouso nos pacientes
que tem a fase de estresse normal do ponto de vista perfusional e de
contratilidade. Com as atuais preocupações com custos dos exames, tempo de
internação e exposição à radiação, há um interesse crescente no protocolo
“estresse-isolado”. Não há na literatura registros de meta-análise sobre valor
prognóstico do protocolo de CPM “estresse-isolado” bem como estudo
prospectivo com pacientes exclusivos da UE. Objetivo: Avaliar, através de
estudo prospectivo e meta-análise, a redução do tempo de internação, a
redução da exposição à radiação e o impacto clínico do protocolo de CPM
“estresse isolado” comparado com o protocolo convencional estresse-repouso.
Métodos: 1) Meta-análise: Análise estatística de cinco artigos selecionados
através da Revisão Sistemática da literatura, que fizeram avaliação prognóstica
do protocolo “estresse-isolado” comparando-o com o protocolo estresserepouso; 2) Estudo prospectivo: Análise prognóstica do protocolo “estresseisolado” das CPMs de pacientes admitidos na UE do Hospital Pró-cardíaco,
com sintomas sugestivos de DAC e estratificados em risco baixo a moderado.
Resultados: 1) Prospectivo: foram estudados 14 pacientes. Mostrou-se
redução de 50% (p=0,005) no tempo de permanência dos pacientes na UE e
uma redução de 70,6% (p<0,001) na exposição à radiação. Não houve relato
de eventos cardiovasculares ou morte no período de seguimento (180 dias), 2)
Meta-análise: a estatística I2 mostrou homogeneidade entre os grupos (I2 =
11,76), o gráfico “em floresta” mostrou que não houve diferença significativa
entre os dois protocolos (p=0,48) e os gráficos “em funil” mostraram que não
houve viés de publicação. Conclusão: Ambos os estudos, meta-análise e
estudo prospectivo, mostraram que o protocolo “estresse-isolado” é equivalente
ao protocolo convencional (estresse-repouso) quanto à acurácia e segurança.

Palavras-chave: cintilografia de perfusão miocárdica, protocolos de CPM,
estresse-isolado, prognóstico.
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ABSTRACT
Oliveira, Aline. Evaluation of reduced time of permanence in the Emergency
Department and radiation exposure and clinical impact of the protocol of
Myocardial Perfusion Scintigraphy stress-only compared with convencional
stress-rest protocol: prospective study an meta-analysis. Dissertation (Master in
Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.

Introduction: The Myocardial Perfusion Scintigraphy (MPS) is the noninvasive
diagnostic method most accurate for the detection of obstructive Coronary
Artery Disease (CAD) and for predicting outcomes in the short-term. One of the
main applications of MPS is the identification of patients at risk who are treated
in the Emergency Department (ED) with chest pain. Since the beginning of the
MPS use, there were no significantly changes in protocols. It has been
questioned recently the need of the rest phase in patients who have normal
stress phase (perfusion and contractility). With current concerns about costs of
examinations, length of stay in ED and radiation exposure, there is a growing
interest in the protocol Stress-only. There are no records in the literature of
meta-analysis about the prognostic value of stress-only protocol, as well as a
prospective analysis with ED patients who had undergone to this protocol.
Objective: To assess, through prospective study and meta-analysis, the time
permanence reduction in ED, radiation exposure reduction and the clinical
impact of Stress-only protocol compared with the conventional protocol (stressrest). Methods: 1) Meta-analysis: Statistical analysis of five articles selected
though Systematic Review of the literature, that did prognostic evaluation of the
stress-only protocol comparing it to the rest-stress protocol. 2) Prospective
study: prognostic analysis of the stress-only protocol in patients admitted to the
Pró-Cardíaco ED, with symptoms suggestive of CAD and stratified into low to
moderate risk. Results: 1) Prospective study: 14 patients were studied. It was
found a 50% (p=0,005) reduction in time of permanence in the ED and a 70.6%
(p<0,001) reduction in radiation exposure. There were no reports of
cardiovascular events or death in the follow-up period (180 days). 2) Metaanalysis: I2 statistic showed homogeneity between groups (I2 = 11.76), the
Forest Plot graphic showed no significant difference between the two protocols
(p = 0.48) and the Funnel Plot graphics showed no publication bias.
Conclusions: Both studies, meta-analysis and prospective study, showed that
the stress-only protocol is similar to the conventional protocol (stress-rest) in
safety and accuracy.

Keywords:
prognosis.

myocardial

perfusion

imaging,

MPI

protocols,

stress-only,
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1. INTRODUÇÃO

Nas últimas quatro décadas a Cintilografia de Perfusão Miocárdica (CPM) se
tornou um importante teste para avaliação de pacientes com doença arterial
coronariana (DAC) suspeitada ou conhecida.1 Isto se deve à sua alta sensibilidade e
especificidade, além de consistir em método não invasivo e que avalia diretamente
o fluxo sanguíneo regional.2
O envelhecimento da população aumenta o número de pessoas com risco de
DAC e, consequentemente, há um crescimento das CPMs realizadas. Com isso,
houve uma necessidade de reflexão sobre o custo, a eficiência do laboratório que
faz o exame e a exposição à radiação decorrente dos procedimentos da
imaginologia médica. 3
Em vários estágios durante o desenvolvimento de uma técnica, torna-se
necessário reavaliar o que fazer e como fazer, para que esta técnica seja
continuamente aperfeiçoada. Isto é particularmente importante quando há mudanças
no cenário clínico e influência de forças externas, que levam a refletir e reformular o
que tradicionalmente é referido como “norma”. Não é diferente no caso da CPM.4 A
CPM tem desfrutado de grande sucesso ao longo das últimas décadas como técnica
de maior acurácia para diagnosticar e estratificar pacientes com DAC suspeitada ou
conhecida. Entretanto, tem sido desafiada por outras modalidades de imagem, como
a Tomografia Computadorizada (TC) e a Ressonância Magnética (RM), e pela
pressão externa que vem exigindo exames médicos mais ágeis, com menores
custos e que ofereçam aos pacientes menor exposição à radiação. 4
O protocolo realizado na CPM não sofreu alterações significativas nas últimas
décadas. Apesar da permanência inalterada do protocolo de perfusão miocárdica,
não podemos afirmar o mesmo no campo tecnológico.1 Os equipamentos utilizados
no diagnóstico por imagem sofreram muitas mudanças e nos últimos tempos estas
têm ocorrido mais rapidamente. Equipamentos mais modernos, mais rápidos na
aquisição da imagem, com menor emissão de radiação (como na TC) e com melhor
qualidade de imagem, têm surgido, devido a maior necessidade do mundo atual de
realização de exames complementares para elucidação dos diversos problemas de
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saúde, associada a garantia de segurança a longo prazo, principalmente em relação
aos efeitos estocásticos causados pela radiação ionizante.1,5
Nos últimos dez anos, cientistas de todo o mundo têm questionado a real
necessidade da realização da fase de repouso da CPM quando a fase de estresse é
normal do ponto de vista perfusional e de contratilidade (gated SPECT),
principalmente no caso de pacientes da sala de emergência, onde há maior
necessidade de otimização de tempo objetivando oferta de atendimento a um maior
numero de pacientes, porém com garantia de segurança e qualidade. Protocolos
alternativos, utilizando baixas doses do radiofármaco, têm sido testados com o
objetivo de cumprir as exigências atuais, porém, sem perder a precisão e acurácia
do método, que já é conhecida, validada e vivenciada na prática clínica. Destes, o
que tem sido mais amplamente estudado nos últimos quatro anos é o protocolo
“estresse-isolado”. Este protocolo tem sido considerado seguro, custo-eficaz e
redutor do tempo de internação em pacientes na sala de emergência. O maior
estudo que avaliou este método foi o de Chang et al. (2010), com 16.854 pacientes
consecutivos com a CPM normal durante estresse e que apresentaram um
prognóstico similar quando comparados com pacientes que fizeram as duas fases
do exame. 3 Estas e outras evidências levaram a Sociedade de Cardiologia Nuclear
Norte Americana (ASNC) a aconselhar que, em um esforço para reduzir a dose de
radiação para os pacientes, se pratique o exame de estresse isoladamente nos
pacientes com exames rigorosamente normais (que podem ser melhor avaliados
com correção de atenuação) de forma a cancelar a fase de repouso .6 Estes dados
podem acarretar um grande impacto sócio-econômico, já que refletem os resultados
desejados da busca pela otimização do tempo de exame e melhor custo-efetividade.
Embora todos estes argumentos sejam válidos, a segurança e a aplicabilidade do
protocolo “estresse-isolado” devem ser avaliadas antes mesmo de ser praticado
rotineiramente.
Um método de estudo muito utilizado na atualidade para tomada de decisão
clínica é a Revisão Sistemática/Meta-análise, devido ao seu elevado nível de
evidência científica.7 (Anexo 1 e 2) A Revisão Sistemática é uma revisão planejada
para responder a uma pergunta específica. Ela utiliza métodos explícitos e
sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e coletar e
analisar os dados destes estudos incluídos na revisão. A Meta-análise, por sua vez,
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é o método estatístico utilizado na Revisão Sistemática para integrar os resultados
dos estudos incluídos e aumentar o poder estatístico da pesquisa primária. Assim, a
Meta-análise reduz possíveis vieses que ocorreriam em uma revisão nãosistemática. Essa qualidade do estudo de meta-análise é que garante a sua vasta
utilização na elaboração de diretrizes e consensos.8 Não há, até o momento,
registros na literatura de Meta-análise sobre o protocolo de cintilografia miocárdica
“estresse-isolado” e, igualmente, de estudos prospectivos utilizando o referido
protocolo exclusivamente em pacientes da sala de emergência com dor torácica.
Propomos a realização destas duas frentes de pesquisa (meta-análise e estudo
prospectivo) para avaliação da segurança e aplicabilidade do método, bem como,
avaliação prognóstica em curto prazo dos pacientes incluídos no estudo prospectivo.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO:
Avaliar o impacto do protocolo de CPM “estresse-isolado” na redução do
tempo de permanência no Setor de Emergência em comparação com o protocolo
tradicional (estresse/repouso).

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS:
2.2.1 Avaliar o impacto clínico em curto prazo (7, 30 e 180 dias) do protocolo
de CPM “estresse-isolado” em pacientes de baixo e médio risco para DAC admitidos
com dor torácica na sala de emergência, comparando-o com o protocolo tradicional
(estreses/repouso).
2.2.2 Avaliar o valor prognóstico em curto prazo do protocolo de CPM
“estresse-isolado” em pacientes com risco baixo a moderado para DAC,
comparando-o com o protocolo tradicional (estresse/repouso) através de metaanálise de artigos publicados na literatura.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
3.1 A CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA
Uma das funções essenciais para a manutenção da vida é a função de bomba
sanguínea do coração. Uma condição fisiológica necessária para o bom
funcionamento desta “bomba” é o adequado suprimento sanguíneo do músculo
cardíaco. Daí a relevância dos métodos de imagem capazes de avaliar, direta ou
indiretamente, o fluxo sanguíneo e a reserva de fluxo. Dentre os métodos da
atualidade, o que fornece maior numero de informações é a cintilografia de perfusão
miocárdica.2
Os principais indicadores de perfusão (radiotraçadores) utilizados na Medicina
Nuclear são o 201-Tálio, os compostos catiônicos marcados com 99m-Tecnécio
(sestamibi , tetrofosmim) e o 82-Rubídio (emissor de pósitrons).2 (Quadro 1) Existem
várias diferenças entre os diversos radiofármacos disponíveis para perfusão
miocárdica, contudo todos são capazes de demonstrar os dois eventos essenciais :
1) o radiotraçador deve chegar ao músculo cardíaco; 2) deve haver células
miocárdicas (miócitos) metabolicamente ativas, viáveis, para permitir a entrada do
radiotraçador. Deste modo, a CPM pode ser interpretada como um mapa
representativo da perfusão miocárdica regional.9

Quadro 1. Principais indicadores de perfusão miocárdica utilizados na Medicina Nuclear.

2

99m -Tecnécio

201-Tálio

82-Rubídio

Transição isomérica

Captura eletrônica

Aniquilação de fótons

T1/2 físico

6 horas

73,1 horas

1,3 min

Principal Energia

140 keV

raios X (70-80 keV)

2 fótons de 511 keV

89 %

98 %

190 %

Gerador de 99Mo

Acelerador

Gerador de 82Sr

Principal decaimento

Abundância da
Energia
Método de Produção
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Dentre as indicações da CPM (Quadro 2), uma das principais é a avaliação de
risco e prognóstico em curto prazo de pacientes com DAC suspeitada ou conhecida,
e se torna mais relevante quando se trata de pacientes admitidos na sala de
emergência. A cintilografia na sala de emergência pode ser empregada durante o
episódio de dor torácica (protocolo “injeção na dor”), com o objetivo primário de
liberação precoce de pacientes de risco baixo a moderado, ou pode ser empregada
após dosagens seriadas de marcadores de necrose para identificação da presença
de isquemia induzida pelo estresse.2 Azevedo et al. (2007) demonstraram a
segurança da técnica em mais de 300 pacientes consecutivos, admitidos na unidade
de emergência do Hospital Pró-Cardíaco/RJ com quadro de dor torácica. 10

Quadro 2. Principais indicações clínicas para a realização da CPM.

10

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO DO MIOCÁRDIO
SÍNDROMES CORONARIANAS CRÔNICAS:
- Diagnóstico de doença arterial coronariana
- Triagem de populações consideradas especiais, como diabéticos, mulheres, atletas e idosos
- Estratificação de risco pré-operatório de cirurgia vascular ou outras cirurgias não cardíacas
- Avaliação de risco, de gravidade ou de manuseio clínico de doença arterial coronariana
conhecida
- Acompanhamento após revascularização

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS

DISFUNÇÃO VENTRICULAR
- Função ventricular global e regional
- Diagnóstico de viabilidade do miocárdio

INDICAÇÕES EM CARDIOPATIAS NÃO CORONARIANAS

O coração tem três territórios de irrigação bem definidos: o território da artéria

- Avaliação da perfusão por coronárias anômalas

descendente anterior, o da artéria circunflexa e o da artéria coronária direita. (Figura
Valvopatias
1)- No
coração hígido, a perfusão sanguínea pode ser considerada homogeneamente
- Miocardiopatias
distribuída
pelos três territórios. Portanto, um indicador de perfusão miocárdica,
- Malformações cardiovasculares ou neoplasias primárias ou metastáticas no miocárdio
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administrado por via endovenosa, será captado uniformemente pelos miócitos de
todas as paredes do ventrículo esquerdo (VE).2 Quando existe uma estenose parcial
da luz de uma artéria coronária o fluxo sanguíneo antes e após a obstrução é
semelhante na condição de repouso. Porém, se o indivíduo é submetido a um
esforço físico, o fluxo sanguíneo antes da obstrução aumenta na tentativa de
compensar a elevação da demanda de oxigênio pelo miocárdio. Dependendo do
grau de estenose da luz e das alterações da reserva coronariana, não se observa
aumento correspondente do fluxo pós-obstrução, com diminuição da oferta de
oxigênio e consequente situação de isquemia. Então, um bom indicador de perfusão
miocárdica tem que ser capaz de mostrar redução segmentar na captação do
radiofármaco pós-esforço naqueles indivíduos com DAC.2

Com base nesta

dinâmica, pode-se deduzir que quando injetamos um marcador de perfusão
sanguínea em repouso, deverá ser igualmente distribuído em todos os segmentos
do VE (distribuição homogênea), pois a oferta é equitativa nas regiões pré e pósobstrução. Porém, se injetarmos o marcador durante um esforço físico, haverá uma
distribuição heterogênea, evidenciando o território com obstrução. Essa situação de
desigualdade de fluxo sanguíneo entre o repouso e o esforço, caracteriza a isquemia
induzida pelo esforço.2 Através de softwares também conseguimos fazer uma
análise semiquantitativa (gated SPECT) e quantitativa (mapas polares). (Figura 2)
Estes métodos de análise permitem avaliação da contratilidade e espessamento das
paredes do ventrículo esquerdo, e quantificação da área isquêmica, além de
fornecerem dados como volumes ventriculares e fração de ejeção. 9

Figura 1. Territórios vasculares do ventriculo esquerdo.

26

	
  

7	
  

Figura 2. Mapas Polares e quantificação da área estimada de isquemia estresse-induzida. Imagem
cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Pró-Cardíaco/RJ.

O conjunto de todas as informações fornecidas na CPM permite ao médico
uma avaliação segura e precisa da presença de isquemia estresse-induzida e do
prognóstico do paciente, permitindo-lhe, consequentemente, melhor conduta clínica
e terapêutica.

3.2 PROTOCOLOS PARA REALIZAÇÃO DA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA.

	
  

O protocolo tradicional de perfusão miocárdica é realizado em duas fases,

esforço e repouso, sendo essas fases independentes quanto à sua execução, mas
complementares e comparativas quanto à análise. O protocolo pode ser iniciado por
qualquer uma das fases, já que são independentes. 2, 9 (Figuras 3,4 e 5)
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Figura 3. Esquema representativo do protocolo de 2 dias com

Figura 4. Esquema representativo do protocol com

Figura 5. Esquema representativo do protocolo de 1 dia com

99m

201

Tc-Sestamibi.

Tálio.

99m

11

11

Tc-Sestamibi.

11
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Em geral, os protocolos que usam os traçadores ligados ao 99mTc (sestamibi e
tetrofosmin)

oferecem

(estresse/redistribuição

menor
e

exposição

estresse/reinjeção)

à

radiação
ou

que

duplo-isótopo

o

201

Tl

(201-TL

repouso/99m-Tc estresse).2, 6, 9,11
O Cloreto de 201-Tálio é um análogo do potássio, que é um cátion intracelular
em grande quantidade. Embora não seja um análogo químico verdadeiro, ele se
comporta no coração e nos tecidos de modo muito semelhante ao potássio (penetra
rapidamente nas células via bomba Na/K na presença de ATP-ase). Tem meia-vida
física de 73h e decai para 201-Mercúrio. Apresenta uma alta fração de extração.
Durante o trânsito no leito capilar miocárdico aproximadamente 88% do 201-Tálio é
extraído na primeira passagem na circulação coronariana. O clareamento é rápido e
o pico de captação no miocárdio acontece em 10 a 20 minutos após a administração
da dose. Após a captação, o 201-Tálio sofre redistribuição no organismo: deixa o
miocárdio e é reposto pelo 201-Tálio circulante no espaço intravascular. 9
O

99m

Tecnécio-sestamibi pertence à família das isonitrilas e, diferentemente

do 201-Tálio, se difunde passivamente a partir do compartimento vascular e se
localiza na mitocôndria com base no potencial de carga elétrica negativa. Apresenta
uma fração de extração similar à do 99mTc-tetrofosmin e menor que a do 201-Tálio, e
uma meia-vida física de 6h. O clareamento é rápido e a captação no miocárdio
também é rápida, mas é obscurecida pela atividade no pulmão e no fígado logo após
a administração. Contudo, o T1/2 de clareamento no miocárdio é longo, maior que 5
horas. Ocorre clareamento progressivo no pulmão e fígado através da eliminação
do radiotraçador pelas vias biliares e pelo rim. Esta condição faz com que ocorra
uma melhor relação entre órgão alvo e não-alvo entre 60 a 120 minutos após a
administração da dose. O tetrofosmin apresenta comportamento muito semelhante
ao sestamibi.9
O 82-Rubídio é um radionuclídeo emissor de pósitrons, obtido através de
sistema de gerador e sua meia-vida é extremamente curta (76 segundos). Devido à
meia-vida curta, o radiofármaco deve ser injetado no paciente já deitado na mesa de
exame, para que a aquisição das imagens seja imediata, em ambas as fases do
exame (estresse-repouso). O protocolo com 82-Rubídio tem mostrado uma
sensibilidade e especificidade maior que o do 99m-Tecnécio porém, devido ao alto
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custo do gerador, este não é realizado no Brasil. Este protocolo parece ter uma
maior utilidade para pacientes obesos, devido à maior resolução da imagem e
possibilidade

de

correção

da

atenuação

através

da

Tomografia

Computadorizada.12,13
Nem todos estes radiotraçadores são comercialmente disponíveis no Brasil.
Dos citados acima, apenas o 99m-Tc Sestamibi e o 201-Tálio são acessíveis para
aquisição. O 82Rb tem sido utilizado apenas para pesquisa.
Observando

o

comportamento

fisiológico

dos

compostos

catiônicos

(isonitrilas) e do 201-Tálio, podemos perceber que as isonitrilas apresentam
vantagens significativas, determinando melhor qualidade de imagem. (Quadro 3)
Os protocolos de aquisição da imagem usados no Brasil têm como referencia
a diretriz europeia e, principalmente, a americana.6 (Quadro 4)
	
  
	
  
	
  
Quadro 3. Principais diferenças entre o

99m

Tc e o

201

201

Tl.

2, 9

Tl

99m

Tc Sestamibi / tetrofosmin

Extração
miocárdica

88%

< tálio

Clareamento
miocárdico

Muito rápido

T1/2 > 5 horas

Redistribuição

elevada

discreta

Radiações
principais

69-83 KeV raios x característicos
do 201-mercúrio (95%
abundância).

140 KeV raios gama (100%).
Fótons de média energia.

Baixa energia dos fótons.
Meia-vida física

73 horas

6 horas
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Quadro 4. Protocolos para aquisição da imagem da CPM com
201

Preparo
paciente

do

201

Tl e

99m

Tl

99m

Tc Sestamibi.

2, 9

Tc Sestamibi

Jejum 4h

Jejum 4h

Dosagem e via de
administração

2-3.5 mCi, EV

10-30 mCi, EV

Tempo de imagem

10 min após adm

45-60 min após adm

Imagem plana

Colimador baixa energia, geral,
paralelo, janela de 20-25%

Colimador baixa energia, alta
resolução, janela 20%

Imagem SPECT

Matriz 64 x 64, modo word ,
o
arco de imagem 180
,
20s/tomada

Matriz 64 x 64, arco de imagem
o
180 , 20s/tomada

Fotopico

167 keV

140 keV

Reconstrução
SPECT

Retroprojeção filtrada

Retroprojeção filtrada

3.3 EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES DE IMAGEM .
A radiação diagnóstica é uma ferramenta eficaz que pode salvar vidas.
Entretanto, ela não é inócua ao organismo humano, é cumulativa e pode determinar
danos imediatos (efeitos determinísticos) ou em longo prazo (efeitos estocásticos),
dependendo do limiar de dose recebida. Quanto maior a dose de radiação
administrada, maior o risco de danos. Os riscos associados a exposição à radiação
ionizante incluem neoplasias, alterações dermatológicas (e.g. radiodermites) e
outras injúrias.14
Nas últimas duas décadas, a exposição total da população americana à
radiação ionizante quase dobrou. De 72 milhões de Tomografia Computadorizada
(TC) realizadas em 2007, estima-se que 29000 futuras neoplasias e 14500 futuras
mortes podem ocorrer devido à radiação ( incidência de câncer = 0,04%).14
Alguns especialistas discordam quanto à extensão do risco de câncer da
exposição à radiação ionizante, mas há um consenso geral que deve-se ter cuidado
ao pesar a necessidade médica de um determinado nível de exposição, avaliando o
custo-benefício, e que medidas devem ser tomadas para eliminar a exposição
evitável à radiação.14
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Os procedimentos de diagnóstico por imagem que mais comumente estão
associados a altas dose de radiação são Tomografia Computadorizada, Medicina
Nuclear e Fluoroscopia (e.g. hemodinâmica). Devido aos potenciais danos
associados à radiação, o Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) solicitou
acreditação dos serviços de imagem avançada, com inicio em janeiro de 2012.14
The Joint Commission (2011) publicou um Sentinel Event Alert alertando os
serviços de imagem diagnóstica e dando orientações e sugestões para minimizar as
doses administradas, reduzindo assim, os riscos potenciais da exposição à radiação.
14

American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) (2010) já demonstrava
preocupação com as doses administradas na CPM, publicando recomendações para
redução da exposição à radiação na imagem de perfusão miocárdica.6 (Quadro 5)
(Figura 6)
A CPM pode ser realizada por diferentes protocolos e radiotraçadores, e a
exposição à radiação depende do tipo e da dose administrada de cada radiotraçador
(Quadro 6). Sendo assim, o ideal é utilizar radiotraçadores com meia-vida mais
curta, protocolos mais rápidos e administrar dose de acordo com o peso do paciente.

Quadro 5. Recomendações da Associação Americana de Cardiologia Nuclear (ASNC) para redução
da exposição à radiação na imagem de perfusão miocárdica.

6

Recomendações
- empregar o Appropriate Use Criteria

As indicações clínicas e o biotipo de cada
paciente deve ser avaliado e a combinação de
radiotraçadores e protocolos devem seguir as
seguintes diretrizes:

- considerar modalidades alternativas com acurácia
diagnóstica semelhante, mas sem radiação,
principalmente para pacientes mais jovens

- usar radionoclideos com meia-vida mais curta

- considerar o uso da CPM nos seguintes pacientes:
risco intermediário de DAC e aqueles com sintomas
persistentes e inexplicáveis.

- realizar o protocolo stress-only

- estudos em série devem ser evitados.

- administrar a dose de acordo com o peso do
paciente.
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Quadro 6. Doses efetivas estimadas dos protocolos de perfusão miocárdica. Adaptado de Cerqueira
et al. (2010)

6

Dose Efetiva (mSv)
Atividade injetada
(mCi)
Protocolos

Tabelas da
ICRP

De Mauais de Instruções dos
Aparelhos

rest

stress

E1

E2

E1

E2

99m

estresse-

10.0

27.5

11.3

11.4

14.6

NR

99m

“estresse-

0.0

27.5

7.9

8.0

10.0

NR

25.0

25.0

15.7

15.6

20.6

NR

99m

10.0

27.5

9.3

9.9

9.7

12.9

99m

0.0

27.5

6.6

7.1

6.7

8.8

Tc Tetrofosmin dois dias

25.0

25.0

12.8

13.5

13.7

18.3

201

Tl estresse-redistribuição

0.0

3.5

22.0

22.0

28.7, 9.3, 28.4

46.6, NR,
46.6

201

Tl estresse-reinjeção

1.5

3.0

31.4

31.5

43, 14.0, 42.6

69.9, NR,
69.9

3.5

25.0

29.2

29.3

37.8, 18.4,
37.5

NR, NR, NR

50.0

50.0

13.5

12.6

3.0

NR

TC Sestamibi
repouso
Tc Sestamibi
isolado”
99m

Tc Sestamibi dois dias

Tc Tetrofosmin estresserepouso
Tc Tetrofosmin “estresseisolado”
99m

Duplo isótopo
sestamibi
82

Rb

201

Tl-

99m

Tc

E1 = dose efetiva estimada do coeficiente de dose tecidual. E2 = dose efetiva estimada do coeficiente de dose do corpo inteiro.
NR = não relatado. ICPR (The International System of Radiological Protection) = Sistema Internacional de proteção
Radiológica.
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Figura 6. Algoritmo proposto para máxima redução à exposição do paciente à radiação. Adaptado de
ASNC Information Statement (2010).

6

3.4 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO DE DOR TORÁCICA NA EMERGÊNCIA.
Pacientes com sintomas sugestivos de DAC são um problema comum no
serviço

de

emergência.15

Estima-se

que

8

milhões

de

indivíduos

com

dor/desconforto torácico ou outros sintomas sugestivos de síndrome coronariana
aguda (SCA) sejam vistos anualmente nas salas de emergência nos Estados
Unidos, representando cerca de 10% de todos os atendimentos emergenciais. A
maioria destes pacientes são internados para pesquisa de possível SCA, gerando
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um custo médio elevado (3 mil a 6 mil dólares por paciente). Ao final do processo de
avaliação para elucidação diagnóstica, cerca de 1/2 a 2/3 dos pacientes internados
acabam não confirmando uma causa cardíaca para os seus sintomas. Isto gera um
gasto anual desnecessário de cerca de 8 bilhões de dólares.16
Geralmente os emergencistas internam os pacientes com sintomatologia
sugestiva de SCA devido aos seguintes fatos:1) cerca de 15 a 30% dos pacientes
com dor torácica tem, na verdade, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou angina
instável; 2) apenas cerca da metade com IAM apresenta alterações clássicas no
eletrocardiograma (ECG) de chegada; 3) menos da metade dos pacientes com IAM
sem supradesnível de ST apresentam alteração do marcador sérico (elevação da
CK-MB) na admissão. Entretanto,

nos EUA, cerca de 3% dos pacientes que

realmente têm IAM acabam liberados inapropriadamente por não ter sua doença
conhecida ou suspeitada. Em alguns hospitais, principalmente naqueles em que os
médicos da unidade de emergência têm menos experiência ou conhecimento para
lidar com esta situação, a taxa pode chegar a 11-20%.16
Os emergencistas das instituições privadas vivem constantemente um dilema,
pois por um lado precisam diagnosticar e tratar adequadamente o paciente com
suspeita de SCA, necessitando portanto de internação deste paciente para melhor
avaliação; e por outro sofrem pressão das companhias de seguro e de
administradores hospitalares para evitar as internações, com objetivo de redução de
custos. Já os médicos das instituições públicas ficam com suas ações limitadas
devido à falta de espaço físico para internação dos pacientes e pouca
disponibilidade de métodos diagnósticos que possibilitam avaliação segura,
principalmente os de alta complexidade.16
O desenvolvimento dos fármacos ligados ao

99m

Tc possibilitou o uso da CPM

na avaliação de pacientes com dor torácica. Isto porque estes radiofármacos
apresentam características (energia e dosimetria favoráveis, não-redistribuição,
possibilidade da realização do gated, disponibilidade, menor custo) que permitem
que sejam injetados durante os sintomas e a imagem realizada após a estabilização
do paciente.17
Assim, foi desenvolvido e validado um protocolo de CPM específico para os
casos de pacientes com dor torácica, denominado “injeção na dor”. Neste protocolo
o paciente recebe o radiofármaco na vigência de dor torácica ou até 4 horas após o
seu término, sendo portanto equivalente à fase de estresse. São candidatos à
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realização deste protocolo aqueles pacientes com sintomas sugestivos de DAC, mas
sem história prévia de IAM pois nesta condição a probabilidade de defeito fixo é alta
e necessitaria da fase de repouso para comparação.15,18
Estudos indicam o elevado valor preditivo negativo (VPN) deste protocolo,
mostrando que, quando normal, a probabilidade de eventos cardiovasculares (ECV)
ou morte no período de um ano dos pacientes submetidos a este protocolo é < 1%,
semelhante à população normal, mostrando equivalência ao protocolo tradicional
(estresse/repouso).18
Barbirato et al. (2008) avaliaram 108 pacientes consecutivos, admitidos na
unidade de emergência do Hospital Pró-cardíaco com dor torácica ou tempo de
término da dor < 4 horas. Foram administrados, por via endovenosa, de 10 a 15 mCi
e a imagem adquirida aproximadamente 45-90 minutos após a injeção. O estudo
mostrou que, dos 108 pacientes, a imagem de perfusão miocárdica foi normal em 61
(57%) e alterada em 47 (43%). Dos sete pacientes que tinham história prévia de
IAM, seis tiveram imagem de perfusão alterada. Entre os 101 pacientes com níveis
normais de marcadores de necrose miocárdica (troponina), a CPM foi normal em 46
(45,5%) casos e alterada em 56 (54,5%). As características operacionais da CPM
durante um episódio de dor torácica para o diagnóstico de IAM foram: 86% de
sensibilidade, 45% de especificidade, 98% de valor preditivo negativo (VPN). A
razão de verossemelhança para a CPM positiva foi 1,6 e a razão de
verossemelhança para a CPM negativa foi 0,3.18
A I Diretriz de Dor Torácica na Sala de Emergência (2002) foi publicada pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que propôs levar ao médico que atua na
sala de emergência ou em centros de pronto-atendimentos, os conceitos mais
modernos e cientificamente aceitos e recomendados para o apropriado manejo
diagnóstico e terapêutico de pacientes que procuram estes locais devido à dor ou
desconforto torácico.16
A publicação mais recente e completa sobre o assunto é a da American Heart
Association (AHA) Scientific Statement, publicada (2010). A AHA revisou conceitos
já estabelecidos e sugeriu protocolos que aceleram a estratificação de risco,
confirmando ou excluindo síndrome coronariana aguda com maior precisão e
segurança.19
O procedimento operacional padrão da sala de emergência do Hospital Prócardíaco que, por sua vez, teve como referência protocolos sugeridos pela AHA,
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American College of Cardiology (ACC) e American Chemical Society (ACS), define
os tipos de dor torácica, as rotas investigativas, os marcadores de necrose
miocárdica e seus respectivos valores e os algoritmos para tomada de decisão
clínica (Quadros 7,8 e 9).
Quadro 7. Probabilidade de síndrome coronariana aguda em pacientes com doença arterial
coronariana.

28

Alta
(presença de pelo menos 1
indicador)
História

Dor ou desconforto torácico
ou
membro
superior
esquerdo semelhante a
angina prévia documentada

Exame Físico

-DAC documentada
-insuficiência mitral, IVE ou
hipotensão arterial
-infradesnivel de ST (> 1
mm) ou inversão onda T em
derivações correlatas.
-elevação de troponina

ECG
Marcadores

Moderada
(ausência de indicador de
alta e pelo menos 1
indicador de moderada
probabilidade)
-dor
ou
desconforto
torácico
ou
membro
superior esquerdo
-Diabetes Mellitus
-idade >= 70 anos
-sexo masculino
-doença vascular
extracardíaca
-infradesnivel de ST (0,5
– 1,0 mm) ou inversão T
(> 1mm)
-normais

Baixa
(ausência de indicador de
alta ou moderada
probabilidade)
-provável
sintoma
isquêmico
-uso recente de cocaína

-desconforto torácico
reproduzido pela
palpação
-normal/inespecífico
inversão T (<1mm)

ou

-normais

de Necrose

Quadro 8. Tipos de Dor Torácica. Quadro retirado do procedimento operacional padrão do Hospital
Pró-Cardíaco/RJ.

28

TIPO DE DOR
Dor torácica A: Definitivamente anginosa
Dor torácica B: Provavelmente anginosa
Dor torácica C: Provavelmente não anginosa
Dor torácica D: Definitivamente não anginosa
Dor sugestiva de síndrome coronariana aguda + História prévia
Fatores de risco
Sintomas associados
Equivalente anginoso
Eletrocardiograma
SUSPEITA CLINICA
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Quadro 9. Suspeita Clínica de Sindrome Coronariana Aguda. Protocolo do Hospital PróCardíaco/RJ.

28

SUSPEITA CLÍNICA DE
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
História
Exame Físico
MNM (0 e 6h)
ECG (0 e 6h)

ALTA / MODERADA
PROBABILIDADE

BAIXA
PROBABILIDADE

ROTA 3
ECG
SUPRA/BRE

ECG INFRA / INV T
ou MNM positivo

ECG NORMAL / INESP
e MNM negativo

ROTA 1

ROTA 2
invasiva

ROTA 2
conservadora

negativo

positivo

Teste
Ergométrico

Limitação
p/ TE

CAT
imediato

CAT
programado

positiva

ECO estresse
ou Cintilografia

ADMISSÃO HOSPITALAR

negativa

negativa

ALTA HOSPITALAR

ECO estresse
Cintilografia
ou TC coronária

positiva

ADMISSÃO HOSPITALAR
A Volschan 2007

3.5

ACURÁCIA

DA

CINTILOGRAFIA:

PROTOCOLO

TRADICIONAL

X

“ESTRESSE-ISOLADO”
A DAC é caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de placas
ateromatosas na camada íntima da artéria coronária. O conhecimento do
desenvolvimento e progressão do ateroma ajuda a colocar as várias técnicas de
imagem cardíaca em contexto. Técnicas envolvidas principalmente com a anatomia
(e.g. angiografia coronária e tomografia computadorizada) são capazes de detectar
placas de ateroma que causam estreitamento luminal. No entanto, isoladamente,
não fornecem nenhuma avaliação no impacto funcional dessas placas. Ao contrário,
a CPM avalia o impacto funcional da obstrução anatômica. 20
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A CPM é ideal para o diagnóstico de DAC devido à sua capacidade de
detectar prejuízo na reserva de perfusão miocárdica antes mesmo de alterações
regionais da função ventricular (e.g. contratilidade das paredes) e do ECG surgirem
(cascata isquêmica). (Figura 7) A perfusão normal após o stress indica ausência de
DAC funcionalmente significativa.21 Uma placa ateromatosa pode não causar
estenose de gravidade suficiente para determinar prejuízo na perfusão, sendo,
nestes casos, improvável que a placa seja a causa dos sintomas. 20,22

Figura 7. Cascata Isquêmica.

24

Devido à diferença entre os métodos, muitos estudos avaliaram a precisão
diagnóstica da CPM. Um estudo de grande porte foi o ROBUST (2002), que avaliou
2.560 pacientes, randomizados em 3 grupos de acordo com o radiofármaco a ser
utilizado (201Tálio,

99m

Tc-setamibi e

99m

Tc-Tetrofosmin), mostrando que não houve

diferença significativa entre os grupos. A sensibilidade e a especificidade (valores
médios) observadas nos três grupos foram 91% e 87%, respectivamente. 4, 22
Worsley et al. (1992) avaliaram 148 pacientes consecutivos submetidos às
duas fases da CPM (estresse-repouso). A interpretação das imagens foi realizada
em duas etapas, uma considerando apenas a imagem de estresse e a outra
considerando ambas as fases. Durante a interpretação da imagem de estresse
(“estresse-isolado”), dos 148 pacientes 46 tiveram resultados normais, 32 equívocos
e 70 com alterações. Dos 46 pacientes que tiveram a imagem de estresse normal,
todos também tiveram a interpretação final (considerando as duas fases) normal.
Este fato levou os autores a concluir que, além de não se observar diferença
significativa entre os protocolos, houve vantagens do “estresse-isolado” no que se
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refere a: rapidez no diagnóstico, redução da exposição à radiação, melhor custoefetividade e liberação do aparelho para outros exames.23 (Gráfico 1)

Gráfico 1. Interpretação normal do “estresse-isolado”: 100% dos pacientes com interpretação
normal do “estresse-isolado” tiveram interpretação normal do estresse-repouso.

23

Considerando os dados atuais da literatura concernente, podemos resumir os
resultados de estudos comparativos dos métodos diagnósticos de DAC. As
sensibilidades e especificidades dos diferentes protocolos estão ilustradas no quadro
10.24

Quadro 10. Sensibilidades e especificidades dos diferentes testes diagnósticos.
Sensibilidade (%)

24

Especificidade (%)

Teste de esforço (TE)

50-68

72-90

Eco de estresse físico

80-85

84-86

Eco de estresse farmacológico

40-100

62-100

CPM estresse físico

85-90

70-75

CPM estresse farmacológico

83-94

64-90
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3.6 AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA: CINTILOGRAFIA CONVENCIONAL (ESTRESSEREOUSO) X “ESTRESSE ISOLADO”
O prognóstico está essencialmente relacionado com o grau de disfunção
ventricular e com a extensão e magnitude da isquemia miocárdica. 21
Os primeiros estudos com CPM, usando o 201-Tálio, mostraram que o
número de defeitos reversíveis e a presença de captação anômala do radiofármaco
nos pulmões eram as variáveis mais importantes na identificação de pacientes de
alto risco, com doença multiarterial, apresentando maior risco de IAM e morte
cardíaca. A dilatação transitória da cavidade ventricular após o stress (Transient
Ischemic Dilation-TID) foi outra variável importante, pois ocorre devido a isquemia
subendocárdica

extensa

após

o

estresse

e

que

melhora

no

repouso.21

Posteriormente, a imagem SPECT suplantou a técnica da imagem planar com Tálio,
e os compostos ligados ao 99m-Tecnécio tornaram-se os agentes de perfusão de
preferência. Esta transformação permitiu a realização de imagens associadas ao
eletrocardiograma (gated SPECT) que fornecem dados importantes como a fração
de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), volume sistólico final (VSF), volume
diastólico final (VDF), contratilidade e espessamento das paredes. Estas variáveis
funcionais forneceram informações prognósticas adicionais à imagem de perfusão. 21
A semiquantificação das anormalidades de perfusão através de índices, como
o summed stress score (SSS) e o summed difference score (SDS), surgiu como uma
expressão

mais

objetiva

da

extensão

e

gravidade

da

hipoperfusão

ou

reversibilidade. A porcentagem de isquemia no VE foi outra variável que mostrou
importância significativa, aperfeiçoando a conduta clínica e terapêutica, pois mostrou
que

pacientes com >10-12% de isquemia se beneficiam mais com

terapia

intervencionista do que a medicamentosa. Os pacientes quem tem o estudo de
perfusão miocárdica normal têm uma probabilidade de IAM não fatal e de morte
cardíaca menor que 1%.21
Chang et al. (2010) avaliaram 16.854 pacientes, comparando o protocolo
“estresse-isolado” (8.034) com o protocolo convencional estresse-repouso (8.820). A
média de idade foi 59,2 anos (±13), aproximadamente metade dos pacientes eram
do sexo feminino, 27% eram diabéticos e 31% tinham história prévia de DAC ou
IAM. As principais indicações para a realização do exame foram dispneia aos
esforços, dor torácica ou avaliação pré-operatória. O desfecho primário considerado
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foi mortalidade total. Os pacientes foram acompanhados por um período aproximado
de 4 anos. No grupo “estresse-isolado” ocorreram 1.042 mortes (12,96%) e no grupo
estresse-repouso ocorreram 1.122 mortes (12.72%). A taxa de mortalidade foi
similar em ambos os grupos, mostrando equivalência do valor prognóstico dos dois
protocolos.3 (Gráficos 2 e 3)

Gráfico 2. Sobrevida em anos de acordo com os protocolos “estresse-isolado”, estresse-repouso e
3
repouso-estresse.

Gráfico 3. Sobrevida em anos de acordo com o sexo em cada protocolo.

3

Duvall et al. (2010) avaliaram 4.910 pacientes com exame de perfusão
normal, sendo 1.673 do grupo “estresse-isolado” e 3.237 do grupo estresse-repouso.
A média de idade foi 60,4 anos ±13,7, 37% eram do sexo masculino, a maioria
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pacientes ambulatoriais e de baixo risco pré-teste. A média da fração de ejeção do
ventrículo esquerdo, considerando os dois grupos, foi 71%. O desfecho primário
considerado foi mortalidade total no período de um ano. No grupo “estresse-isolado”
ocorreram 20 mortes e no grupo estresse-repouso 40. A taxa de mortalidade total foi
1.2%. A taxa de mortalidade cardiaca foi 0,2% no “estresse-isolado” e 0,1% no
estresse-repouso. 1 (Quadro 11) (Gráfico 4)

Quadro 11. Mortalidade total e mortalidade cardíaca conforme protocolos “estresse-isolado” e
1
estresse-repouso Adaptado de Duvall et al, 2010.
“Estresse-isolado” (1.673) Estresse-repouso (3.237) Valor p
Eventos em 1 ano
Morte
20 (1.2%)
40 (1.2%)
.90
Cardiaca
3 (0.2%)
4 (0.1%)
.93
Não-cardiaca
17 (1.0%)
36 (1.1%)
.87
Eventos ao fim do seguimento
Morte
46 (2.7%)
119 (3.7%)
.10
Cardiaca
7 (0.4%)
17 (0.5%)
.77
Não-cardiaca
39 (2.3%)
102 ( 3.2%)
.12
Desconhecida
2 (0.1%)
3 (0.1%)
.78

	
  

	
  
Gráfico 4. Kaplan Meier (não ajustado) da causa total de mortalidade. Sobrevida em messes de
acordo com os protocolos.
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3.7 PROTOCOLO “ESTRESSE-ISOLADO”: VANTAGENS E DESVANTAGENS

A avaliação da perfusão miocárdica em SPECT cardíaco é um método nãoinvasivo, confiável e reprodutível para o diagnóstico, seguimento e estratificação de
risco de DAC. Porém, o SPECT cardíaco tem algumas limitações tais como o custo
elevado do exame, tempo prolongado de realização dos estudos e administração de
maior quantidade de material radioativo no paciente.25
Uma alternativa para otimizar os recursos e melhorar a eficácia dos serviços
da Medicina Nuclear é utilizar unicamente a fase de estresse e obter o diagnóstico
definitivo com uma só série de imagens em pacientes com suspeita de isquemia
cardíaca. Se estas imagens não demonstrarem defeito de perfusão, se infere que o
fluxo de reserva coronariana é normal e que não existe isquemia miocárdica; se as
imagens demonstrarem defeito de perfusão, se infere que o paciente é portador de
uma isquemia miocárdica estresse-induzida ou de uma área de fibrose miocárdica,
havendo portanto, a necessidade da realização da fase de repouso para
comparação e obtenção de maior informação diagnóstica.25
Vallejo et al. (2012) avaliaram 320 pacientes consecutivos, todos avaliados
unicamente com a fase de estresse (físico ou farmacológico), utilizando 15 mCi de
99m

Tc-sestamibi. As imagens foram adquiridas 30-45 minutos após a injeção

endovenosa do material, analisadas de acordo com o modelo de 17 segmentos e
por dois observadores independentemente. Os pacientes foram acompanhados por
um período de 36 meses após a realização do exame. Vallejo et al. (2012) obtiveram
os seguintes resultados: dos 320 pacientes 105 foram excluídos por apresentarem
alterações no ECG, restando apenas 122; destes, 71 (58%) eram do sexo feminino;
a média de idade foi de 58 (± 8 anos); 83 (68%) fizeram o estresse físico. O
protocolo “estresse-isolado” obteve um tempo de realização menor que o do
protocolo estresse-repouso, o custo do exame utilizando o “estresse-isolado”
mostrou uma redução de 40% quando comparado com o estresse-repouso, e uma
redução de 55% na exposição à radiação em relação ao protocolo convencional.
Com a redução do tempo de permanência dos pacientes no serviço de Medicina
Nuclear, se reduz também o tempo de ocupação dos profissionais e da gama-
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câmara. Com o protocolo “estresse-isolado” o diagnóstico definitivo foi alcançado
com 30% do tempo requerido no protocolo convencional.25 (Gráfico 5) (Figura 8)
Por apresentar menor tempo de execução, menor custo e menor exposição à
radiação, o protocolo “estresse-isolado” oferece maior beneficio a centros
hospitalares onde se estabelece o primeiro contato com o paciente com
precordialgia e isquemia miocárdica suspeitada.
Entretanto, este protocolo, assim como o convencional (estresse-repouso),
apresenta algumas limitações. As mais importantes são: 1) por se tratar de um
método de alta

complexidade, muitos centros hospitalares não disponibilizam a

tecnologia para a realização do SPECT cardíaco; 2) a obtenção do resultado normal
do estudo “estresse-isolado” não exclui o diagnóstico de isquemia miocárdica
“balanceada” (triarterial) como, aliás, também ocorre no protocolo convencional; e,
especificamente no caso do protocolo “estresse-isolado” 3) dificuldade de aceitação
por parte dos médicos assistentes, visto que é um protocolo novo e que estão
habituados a solicitar o protocolo convencional há pelo menos quatro décadas. 16

Gráfico 5. Redução da exposição à radiação de 55% no protocolo “estresse-isolado” comparado ao
protocolo estresse-repouso, Vallejo et al. (2012).

25
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Figura 8. Esquema dos protocolos estresse-repouso e “estresse-isolado”. A: Protocolo estresserepouso com tempo total de exame de 225-240 minutos. B: Protocolo “estresse-isolado” com tempo
total de exame de 80-95 minutos, Vallejo et al. (2012).

25

4. METODOLOGIA
4.1 Estudo Prospectivo
Desenho do estudo: estudo coorte, prospectivo, não-randomizado.
População e origem: A população utilizada foi de pacientes admitidos na
Unidade de Emergência do Hospital Pró-Cardíaco com queixa clínica sugestiva de
Síndrome Coronariana Aguda (SCA), que tiveram a rota investigativa inicial
afastando a presença de alto risco (Rota 1) e para os quais foi solicitada a
cintilografia miocárdica como complementação. (Quadro 12)(Figura 9)
Tamanho amostral: O cálculo amostral foi realizado tendo como base uma
média de tempo de internação na Unidade de Emergência dos pacientes admitidos
com queixa sugestiva de SCA de 26h e estimativa de redução de 50% do tempo de
internação para os pacientes do estudo. O meio utilizado para a obtenção do “n” foi
o site Lee (www.lee.dante.br) que calcula o tamanho de amostras para pesquisas
em ciências da saúde. A obtenção do “n” teve como objetivo comparar uma média
que se quer observar com outra já existente, seja em dados da literatura ou em
pesquisas anteriores (teste de hipótese para uma média). Os dados solicitados para
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o cálculo do “n” foram: poder do teste, nível de significância, diferença a ser
detectada e desvio padrão. Utilizamos os seguintes valores: poder do teste 80%,
nível de significância 5%, diferença a ser detectada 0.5 (1/2) e desvio padrão 0.8,
que foram obtidos através de pesquisas anteriores realizadas com pacientes da
unidade de emergência do Hospital Pró-Cardiaco/RJ (mesma população a ser
utilizada no nosso estudo). (Tabela 1) O tamanho da amostra encontrado foi “n”=16.
(Quadros 13 e 14)
Tabela 1. Pacientes admitidos na Unidade de Emergência do hospital Pró-Cardíaco e que foram
submetidos à Cintilografia de Perfusão Miocárdica, no período de um mês.
Prontuario

Admissão

Alta

Delta t (dias)

xi - média

(xi-m)2

ARS

173499

02/10/11 18:59

03/10/11 20:30

1,06

-0,032204861

0,001

RSM

139765

03/10/11 07:57

03/10/11 19:59

0,50

-0,594010417

0,348

WBS

373447

17/10/11 12:09

18/10/11 18:21

1,26

0,162934028

0,026

RTR

106864

28/10/11 19:17

30/10/11 01:26

1,26

0,160850694

0,026

JA

143952

24/10/11 13:12

26/10/11 16:50

2,15

1,055989583

1,115

CACG

175593

24/10/11 18:06

26/10/11 19:51

2,07

0,977517361

0,954

CRN

373573

22/10/11 10:41

22/10/11 16:12

0,23

-0,865538194

0,748

CMS

149318

19/10/11 00:12

19/10/11 19:42

0,23

-0,865538194

0,748

1,09

3,966

Quadro 12. Estratificação de risco para DAC do setor de emergência do Hospital Pró-cardíaco/RJ.
Rota	
   2	
   –	
   Serão	
   incluídos	
   aqueles	
   pacientes	
   com	
   BRE	
   do	
   3°	
   grau	
   com	
   dor	
   torácica	
   B/C,	
   bem	
   como	
  
todos	
  os	
  pacientes	
  que	
  apresentarem	
  ECG	
  com	
  infradesnivelamento	
  do	
  segmento	
  ST	
  ou	
  alterações	
  
de	
  onda	
  T	
  sugestivas	
  de	
  isquemia	
  e/ou	
  injúria	
  miocárdica.	
  
Serão	
  aqui	
  também	
  incluídos	
  os	
  pacientes	
  com	
  ECG	
  inespecífico	
  e	
  que	
  apresentarem	
  dor	
  torácica	
  A	
  
ou	
  B.	
  
Estes	
  pacientes	
  permanecerão	
  na	
  emergência	
  até	
  que	
  o	
  diagnóstico	
  de	
  IAM	
  seja	
  afastado	
  (observar	
  
marcadores	
  de	
  necrose	
  miocárdica,	
  eletrocardiograma	
  e	
  sintomas	
  clínicos).	
  
Condições	
  que	
  levam	
  o	
  paciente	
  de	
  Rota	
  2	
  para	
  Rota	
  1:	
  
Ø
Ø

Alterações evolutivas do ECG: piora ou melhora em relação ao ECG inicial.
Presença de marcadores de necrose miocárdica positivos (CK-MB massa e
troponinas)
Ø Dor recorrente ou refratária ao tratamento pleno.
Se	
  protocolo	
  negativo	
  encaminhar	
  para	
  estratificação	
  de	
  acordo	
  com	
  a	
  orientação.	
  
Rota	
  3	
  –	
  Serão	
  incluídos	
  nesta	
  rota	
  os	
  pacientes	
  com	
  dor	
  C	
  e	
  ECG	
  inespecífico.	
  	
  

	
   = Bloqueio de Ramo Esquerdo; ECG = Eletrocardiograma; IAM = Infarto Agudo do Miocárdio.
BRE
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Quadro 13. Cálculos da média, variância e desvio padrão a serem utilizados no cálculo do tamanho
da amostra.
Média do Δt
S2 (variância) = Σ

( Xi- X )2 / N -1

DP (desvio padrão) = √s

2	
 

= 1,0953

à 3,966 / 8 -1 = 3,966 / 7 = 0,566

	
 	
 à	
 √0,566 = 0,752 = 0,8

	
  
Quadro 14. Valores calculados com os dados de entrada. (www.lee.dante.br)
Valores calculados com os dados de entrada
Desvio padrão: 0.8000
Diferença a ser detectada: 0.5000
Nível de significância: 5%
Poder do teste: 80%
Teste de hipótese: monocaudal
Tamanho da amostra calculado: 16

	
  

Após a obtenção do “n” foi iniciada a inclusão dos pacientes de acordo com
os critérios de inclusão e exclusão previamente determinados. (Tabela 2 )

Tabela 2. Critérios de Inclusão e Exclusão dos pacientes para o estudo prospectivo.
Critérios de Inclusão
- idade >18 anos
- rota investigativa de dor torácica negativa (ECG,
clínica e marcadores de necrose miocárdica)
- concordância em assinar o termo de consentimento
livre e esclarecido
- primeira fase da cintilografia de perfusão miocárdica
(fase do estresse) com resultado NORMAL

Critérios de Exclusão
-Gravidez ou amamentação
- SCA com alto
cardiovasculares

risco

de

eventos

- Impossibilidade de realizar estresse físico
ou farmacológico
- IMC > 35
- Anemia (Hb < 10 g/dl)
- Infecção em atividade
- Outra condição que impossibilite
realização de cintilografia miocárdica

IMC = índice de massa corporal; ECG = eletrocardiograma; SCA = síndrome coronariana aguda.

a
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Seguimento: Os pacientes incluídos no estudo foram acompanhados por um
período mínimo de 180 dias. O follow-up foi realizado por via telefônica aos 7, 30 e
180 dias após a realização do exame e o objetivo do contato foi obter informações
sobre recidivas da sintomatologia e/ou reinternações, e eventuais complicações.
O projeto do estudo prospectivo foi encaminhado ao Centro de Estudo e
Pesquisa (CEP) para avaliação e aprovação da sua execução, sendo aprovado em
02/02/2011 (No 395 ). (Anexo 3)

Figura 9. Desenho do estudo prospectivo. 	
  

	
  
Metodologia da realização do estudo cintilográfico:

Gr
up
o

A cintilografia de perfusão miocárdica foi realizada durante o estresse com
administração de

99m

Tc-Sestamibi. O tipo de estresse utilizado foi definido pela

equipe do serviço de emergência e médico assistente, em conjunto com a equipe do
serviço de Medicina Nuclear quando necessário, levando em consideração a
capacidade para realização do estresse físico, presença de bloqueio de ramo
esquerdo, arritmias, contra-indicações ao uso dos agentes vasodilatadores
(dipiridamol e adenosina) e ao uso de dobutamina.
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O estresse físico foi realizado em esteira ergométrica nos protocolos de
Rampa ou Bruce conforme decisão do médico realizador, sendo considerado como
eficaz para a administração do radiotraçador quando a frequência cardíaca submáxima ou duplo produto maior que 25.000 forem alcançados ou quando, na
ausência

destes

critérios,

apresentar

critérios

clínicos

(dor

precordial),

eletrocardiográficos (alterações do segmento ST-T sugestivos de resposta
isquêmica) ou hemodinâmica (queda da pressão arterial) para isquemia miocárdica
esforço-induzida. Para o estresse farmacológico com Dipiridamol foi utilizada a dose
de 0,56 mg/Kg infundidos em 4 minutos com administração do radiotraçador após
quatro minutos do término da infusão. Foi administrada a Aminofilina 140 mg IV no
12º minuto após início da infusão do Dipiridamol ou antes deste tempo se for
necessário (presença de eventos adversos). O estresse com Dobutamina foi
realizado com a infusão em bomba infusora de doses progressivas de 10, 20, 30 e
40 mcg/Kg/min de solução contendo 1mg/ml de dobutamina. A utilização de
atropina poderia ocorrer até a dose máxima de 0,04 mg/Kg peso, em associação a
infusão de dobutamina.

Aquisição e interpretação das imagens:
As imagens foram adquiridas em Gama Câmara de duas cabeças (de abril a
novembro de 2011 foi utilizado um SPECT E-CAM Duet e de dezembro de 2011 a
abril 2013 um SPECT/CT Symbia T2, ambos da SIEMENS), com matriz 64 x 64, 32
paradas, sendo 20 segundos por parada para cada fase, colimadores de baixa
energia e alta resolução posicionados em ângulo reto e com arco de aquisição de
180º e processadas pelo pacote de software E-soft 3.0. A segmentação utilizada foi
a de 17 segmentos.26 (Figura 12)
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Figura 10 . Segmentação do ventrículo esquerdo.

26

Foi considerado “estresse-isolado” normal quando não houve defeito de
captação do radiotraçador em nenhum segmento, função Gated SPECT regional e
global normais (FEVE > 45%), teste ergométrico sem critérios isquêmicos e teste de
estresse farmacológico sem alterações isquêmicas. Quando ocorreu defeito
perfusional no “estresse-isolado” as imagens foram analisadas de acordo com o
protocolo clássico, sendo considerado normal quando não houve defeito de
captação do radiotraçador em nenhum segmento na fase de estresse e repouso;
defeito reversível (isquemia) quando houve hipocaptação do radiotraçador nas
imagens após estresse e que apresentou melhora do padrão perfusional nas
imagens após o repouso; defeito fixo (fibrose) quando o segmento apresentou
hipocaptação do radiotraçador em ambas as fases do estudo; defeito parcialmente
reversível (fibrose com isquemia) quando o defeito presente na fase do estresse
recuperou-se apenas parcialmente nas imagens em repouso.

4.2 Meta-análise

Primeiramente, foi realizada uma Revisão Sistemática da literatura sobre o
protocolo “estresse-isolado” , seguindo etapas bem definidas, tendo como referência
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os estudos QUOROM, PRISMA e um Tutorial publicado pela Sociedade Brasileira
de Cardiologia (Quadro 15). Pesquisamos artigos sobre o tema em bases eletrônicas
(PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, LILACS, EMBASE, MEDLINE e CLINICAL
TRIALS), usando as palavras-chave myocardial perfusion imaging AND stress-only.
Incluimos todos os artigos publicados até 18/02/2013 (n=43 ). (Figura 13)

Quadro 15. Passos para revisão sistemática e Meta-análise.

8

1- definir claramente a questão a ser formulada.
2- Buscar em diversas fontes todos os estudos confiáveis abordando a questão.
3- A partir de critérios claros de inclusão e exclusão, selecionar os estudos e avaliar sua qualidade.
4- coletar os dados de cada estudo e apresenta-los de forma clara.
5- Avaliar a heterogeneidade entre os estudos.
6- Calcular os resultados de cada estudo (e combina-los, se apropriado), estimando o desempenho
diagnóstico.
7- Avaliar o efeito da variação da validade de cada estudo nas estimativas de desempenho
diagnóstico.
8- Interpretar os resultados, avaliando o quanto se pode generalizar da revisão sistemática e/ou
meta-análise, conforme as características dos pacientes.

Destes artigos excluímos, através da avaliação do título, os que não citavam a
Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT- single foton
emission computed tomography) como estudo de perfusão miocárdica (n= 02) e os
artigos que comparavam o SPECT com outros métodos de imagem (e.g. tomografia
computadorizada, ecocardiografia, ressonância magnética) (n=02).
Dos 39 artigos restantes excluímos, através da avaliação do abstract, os
artigos de revisão, editoriais e cartas ao autor, e os artigos que não citavam o
protocolo de cintilografia de perfusão miocárdica “estresse-isolado” (n=22).
Dos 17 artigos restantes, foram incluídos, através da avaliação do texto
completo, e que fizeram avaliação prognóstica do protocolo “estresse-isolado”,
comparando-o com o protocolo tradicional estresse-repouso (n=05). (Tabelas 3 e 4)
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Tabela 3. Características dos pacientes dos estudos incluídos na Meta-análise.
autor/ano

"n"SO

M%

F%

media
idade

Fatores de risco
DM %

HAS%

DLP%

TAB%

DAC%

Chang et al /
2010

8034

36,9

63,1

59,8
(13)

25,6

62,5

37,7

9,1

24,4

Duvall et al /
2010

1673

34,3

65,7

53,6
(14)

15,1

52,4

40,1

44,7

13,8

Duvall et al /
2012

2340

34,9

65,1

53,6
(12,6)

18

53,8

36,8

48,5

13,9

Ueyama et al
/ 2012

726

43

57

67 (10)

41

65

54

x

15

Duvall et al /
2012

1098

38,6

61,4

61,1
(12,3)

26,6

63,2

52,2

48

8,9

DM = Diabetes Mellitus; HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; DLP = Dislipidemia; TAB = Tabagismo; DAC = Doença Arterial
Coronariana.

Tabela 4. Dados do exame e taxa de mortalidade dos estudos incluídos na Meta-análise.
Autor/ano

Estressor

sintomas / indicação

follow up

over
mortlity

fisico%

farmac%

Dor toracica%

dispneia%

Chang et al / 2010

32,5

67,5

72,9

5,9

57,1 m

12,96%

Duvall et al / 2010

57,3

42,7

72,9

59,7

12 m

1,20%

Duvall et al / 2012

61,8

38,2

94,1

60,7

12 m

0,50%

Ueyama et al / 2012

53

47

70

3

48 m (24)

0,60%

Duvall et al / 2012

50,5

49,5

63

65,8

23,3 m (5,3)

4,20%

A pesquisa foi realizada por quatro profissionais, sendo três Médicos
Nucleares e um Estatístico, de forma independente e utilizando os mesmos critérios
de avaliação. Os resultados encontrados foram exatamente os mesmos.
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A análise estatística da Meta-análise foi realizada através do programa
computacional Comprehensive Meta-Analysis v.2 (Biostat, National Institutes of
Health, EUA).

Figura 11. Diagrama de fluxo da pesquisa da literatura (Revisão Sistemática/Meta-análise). 	
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5. RESULTADOS
5.1 Estudo Prospectivo
Foram incluídos 15 pacientes. Um foi excluído do estudo devido à necessidade de
internação após diagnóstico de doença gastrointestinal. Dos 14 pacientes, 4 (28,6%)
foram incluídos no grupo estresse-repouso e 10 (71,4%) incluídos no grupo
“estresse-isolado”. As características clínicas dos pacientes incluídos no estudo
estão nas tabelas 5 e 6.

Tabela 5. Fatores de risco para DAC do grupo “estresse-isolado”
HAS

DM

HF

TB

OB

SED

DLP

AV/AVC

IRC

JPZG

-

-

x

-

-

-

-

-

-

FLSNC

-

-

x

x

-

-

-

-

-

AMVCA

-

x

-

x

-

x

-

-

-

JMM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SRHCF

-

-

-

-

x

-

-

-

-

MHA

-

-

x

x

-

x

x

-

-

EGC

-

-

-

x

-

x

x

-

-

URP

x

x

x

x

-

x

x

-

-

TCM

-

-

x

x

x

x

x

-

-

CEGM

-

-

-

-

-

-

x

-

-

HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; HF – história familiar; TB – tabagismo; OB – obesidade; SED – sedentarismo;
DLP – dislipidemia; AV/AVC – doenças vasculares/acidente vascular cerebral; IRC – insufuciência renal crônica.
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Tabela 6. Fatores de risco para DAC do grupo estresse-repouso.
HAS

DM

HF

TB

OB

SED

DLP

AV/AVC

IRC

AJBA

-

-

-

-

-

x

-

-

-

MAMLC

-

-

-

-

-

x

-

-

-

AQ

-

-

-

-

-

x

x

-

-

CLZ

x

x

-

-

-

x

x

-

-

HAS – hipertensão arterial sistêmica ; DM – diabetes mellitus; HF – história familiar; TB – tabagismo; OB – obesidade; SED –
sedentarismo; DLP – dislipidemia; AV/AVC – doenças vasculares/acidente vascular cerebra; IRC – insufuciência renal crônica.

No grupo estresse-repouso, apenas 01 paciente era do sexo feminino. A média de
idade foi 58,2 anos ± 6,5 e a média de dose do radiofármaco recebida foi 51 mCi ±
5,2. A média do tempo de permanência na Unidade de Emergência foi de 18,25 h ±
3,5. Não houve relatos de eventos cardiovasculares e nem morte (cardíaca ou não
cardíaca) durante o seguimento de 180 dias. (Tabela 7)
No grupo “estresse-isolado” 6 (60%) pacientes eram do sexo feminino, a média de
idade foi 52,8 anos ± 7,7 e a média de dose do radiofármaco recebida foi 15,3 mCi ±
4,0. A média do tempo de permanência na Unidade de Emergência foi 9,1 h ± 4,2.
Não houve relatos de eventos cardiovasculares e nem morte (cardíaca ou não
cardíaca) durante o seguimento de 180 dias. (Tabela 8)
A avaliação comparativa entre os protocolos, quanto ao tempo de permanência na
UE, mostrou uma redução de 50,0% quando utilizado o protocolo “estresseisolado”(p=0,005) ,tendo um valor estatístico significativo. O mesmo ocorreu na
avaliação quanto à exposição à radiação, que evidenciou uma redução de 70,6%
(p<0,001), apresentando um valor estatístico igualmente significativo.
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Tabela 7. Pacientes incluídos no estudo prospectivo no grupo estresse-repouso.
PAC

Sexo

Idade

Pront

Admissão

Exame

Alta

Delta
t(hrs)

Dose
recebida
(mCi)

AJBA

M

48

36774
1

25/3/11
17:31

26/4/11
8:22

26/3/11
16:17

22:46

48

MAMLC

F

66

29811
6

26/7/11
5:30

26/7/11
13:42

26/7/11
18:57

13:27

48

CLZ

M

60

31231
5

27/9/12
21:31

28/9/12
15:11

29/9/12
17:08

19:37

60

AQ

M

59

31442
3

18/1/13
1:14

18/1/13
11:26

18/1/13
19:26

18:12

48

Tabela 8. Pacientes incluídos no estudo prospectivo no grupo “estresse-isolado”.
PAC

Sexo

Idade

Pront

Admissão

Exame

Alta

Delta t
(hs)

Dose
recebida
(mCi)

JPZG

F

46

36694
8

28/3/11
19:11

28/3/11
15:49

29/3/11
14:56

19:45

12

FLSNC

M

37

36693
9

28/3/11
11:37

28/3/11
16:39

28/3/11
21:32

9:55

15

AMVCA

F

62

36760
8

20/4/11
12:24

20/4/11
17:21

20/4/11
19:59

7:35

20

JMM

M

47

36777
6

27/4/11
8:07

27/4/11
16:16

27/4/11
18:45

10:38

15

EGC

F

55

39702
1

9/10/12
14:14

9/10/12
15:10

9/10/12
17:54

3:40

12

URP

M

49

38333
6

1/8/12
14:27

1/8/12
17:36

1/8/12
20:00

5:33

12

TCM

F

54

38252
9

9/7/12
10:22

9/7/12
11:41

9/7/12
15:40

5:18

15

CEGM

M

63

16992
0

2/4/12
11:35

2/4/12
17:50

2/4/12
20:40

9:05

15

SRHCF

F

56

35874
5

28/2/13
10:51

28/2/13
14:07

28/2/13
20:50

9:59

12

MHA

F

59

34931
7

02/4/13
10:48

02/4/13
17:45

02/4/13
21:00

10:12

25
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5.2 Meta-análise
Foram avaliados 5 artigos selecionados (através dos critérios de exclusão e
inclusão) após Revisão Sistemática da literatura. Todos os 5 estudos avaliaram o
prognóstico do protocolo de cintilografia miocárdica “estresse-isolado” comparando-o
com o protocolo convencional estresse-repouso.
Através dos dados obtidos de cada estudo, foi utilizado o modelo de efeito fixo,
pressupondo que o efeito de interesse é o mesmo em todos os estudos e que as
diferenças observadas entre eles foram devidas apenas a erros amostrais.
O cálculo da heterogeneidade foi realizado através da estatística I2 (proposta por
Higgins e Thompson). A estatística I2 pode variar de valores negativos até 100%, ela
sugere uma escala em que o valor próximo a 0% indica não heterogeneidade
(homogeneidade) entre os grupos, próximo a 25% indica baixa heterogeneidade,
próximo a 50% indica heterogeneidade moderada e próximo a 75% indica alta
heterogeneidade entre os grupos.27 No nosso estudo o valor encontrado para I2 foi
11,76, indicando, portanto, homogeneidade entre os grupos.
Os resultados da Meta-análise foram representados através de um gráfico “em
floresta” (gráfico 6), mostrando informações individuais de cada estudo e os
resultados da Meta-análise (medida de efeito, intervalo de confiança). A medida de
efeito é representada por um símbolo, geralmente um quadrado, e o tamanho deste
é proporcional ao peso do estudo na Meta-análise. Com a estimativa da medida de
efeito (o quadrado) é exibida uma linha horizontal que representa o respectivo
intervalo de confiança, quanto maior esta linha, maior é a variabilidade dentro do
estudo. Na presente Meta-análise utilizou-se o gráfico “em floresta” (forest plot) do
risco relativo (RR), por se tratar de avaliação de estudos de coorte. Neste gráfico
pode-se notar que todos os estudos cruzam a linha vertical central, indicando que
não houve diferença estatística entre os protocolos de CPM. O losango localizado na
parte inferior do gráfico indica o resultado final da combinação dos estudos (Metaanálise). No nosso estudo o losango se sobrepõe

à linha central do gráfico

(levemente à direita), indicando que não houve diferença significativa entre os
protocolos.

	
  

39	
  

Uma forma estatística de avaliar o viés de publicação é pelo uso do gráfico de
dispersão “em funil” (funnel plot). Esse gráfico tem como premissa que o tamanho da
amostra é o mais forte correlato do viés de publicação. A aparência assimétrica
sugere que houve viés de publicação. Cada ponto do gráfico representa um estudo
com sua razão de chance de diagnóstico e tamanho amostral. A forma de funil
simétrico sugere ausência de viés de publicação.

8

Um gráfico em funil é um gráfico

em que o resultado de cada estudo é relacionado a uma medida como a precisão, o
tamanho da amostra ou o erro padrão (EP). No nosso estudo o gráfico em funil
relativo ao erro padrão mostra uma aparência simétrica indicando ausência de viés
de publicação, assim como o gráfico em funil relativo à precisão. (Gráficos 7 e 8)

Study name

Statistics for each study
Risk Lower
ratio limit

Chang (2010)
Duvall (2010)
Duvall and Hiensch (2012)
Duvall and Wijetunga (2012)
Ueyama (2012)

1.020
0.967
1.571
1.140
0.412
1.028

0.942
0.567
0.967
0.512
0.093
0.952

Upper
limit
1.103
1.649
2.554
2.536
1.833
1.110

Risk ratio and 95% CI

Z-Value p-Value
0.482
-0.122
1.825
0.321
-1.164
0.709

0.630
0.903
0.068
0.749
0.244
0.478
0.1

0.2

0.5

Favours A

1

2

5

10

Favours B

I2 = 11,76
P = 0,48

Meta Analysis

Gráfico 6. Gráfico em floresta do risco relativo (RR).

Funnel Plot of Standard Error by Log risk ratio
0.0

Standard Error

0.2

0.4

0.6

0.8
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
Log risk ratio

Gráfico 7. Gráfico em funil do erro padrão (EP).

0.5

1.0

1.5

2.0
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Funnel Plot of Precision by Log risk ratio
30

Precision (1/Std Err)

20

10

0
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Log risk ratio

Gráfico 8. Gráfico em funil da precisão do estudo.

6. DISCUSSÃO
O estudo prospectivo com pacientes da unidade de emergência e a Meta-análise
demonstraram resultados semelhantes aos relatados na literatura.
O maior estudo já publicado sobre o assunto foi o de Chang et al. (2010) 3, que
avaliou 16.854 pacientes, os quais foram divididos em dois grupos, “estresseisolado” e estresse-repouso, com 8.034 e 8.820 pacientes, respectivamente. Chang
et al. (2010) mostraram os seguintes resultados: a média de idade dos pacientes
incluídos no grupo “estresse-isolado” foi 59,8 ± 13 anos, 63,1% eram do sexo
feminino,

25%

eram

diabéticos,

62,5%

eram

hipertensos,

37,7%

eram

dislipidêmicos, todos de baixo a médio risco para DAC, e a média da FEVE foi 66,5 ±
8,6%. No estudo prospectivo encontrou-se uma média de idade de 52,8 ± 7,7 anos,
60% eram do sexo feminino, 20% eram diabéticos, 10% hipertensos, 50%
dislipidêmicos, todos de baixo a médio risco para DAC. Já na Meta-análise, a média
de idade foi 59,0 ± 5, 62,5% do sexo feminino, 25,2% diabéticos, 59,4% hipertensos
e 44,2% dislipidêmicos. Quanto à dose administrada do radiofármaco, os pacientes
do estudo de Chang et al. (2010) receberam uma média de 13,5 ± 2 mCi de

99m

Tc-

sestamibi e no nosso estudo os pacientes receberam uma média de 15,3 ± 4 mCi
no estudo prospectivo e 14,8 ± 2,4 mCi na Meta-análise. (Tabelas 9 e 10)
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Tabela 9. Dados comparativos das características clinicas entre o estudo do Chang (2010) e a nossa
casuística (prospectivo e Meta-análise).
Características
Clínicas

Chang et al
(2010)

Oliveira et al (Metaanálise)

Oliveira et al
(prospectivo)

Idade

59.8 ± 13

59.0 ± 5

52.8 ± 7.7

Sexo Feminino

63,1%

62.5%

60%

Diabetes Mellitus

25%

25.2%

20%

Hipertensão

62,5%

59.4%

10%

Dislipidemia

37,7%

44.2%

50%

Fração de Ejeção

66.5 %

67.1%

71,4%

Tabela 10. Dose de

Média da dose
recebida (mCI)

99m

Tc-sestamibi recebida pelos pacientes.
Chang et al
(2010)

Oliveira et al (Metaanálise)

Oliveira et al
(prospectivo)

13.5 ± 2

14.8 ± 2.4

15.3 ± 4 mCi

Outro estudo de grande importância foi o publicado por Vallejo et al em 2012, que
avaliou 122 pacientes pelo protocolo “estresse-isolado”. Este estudo mostrou uma
redução significativa no tempo de realização do exame quando utilizado o “estresseisolado” (59.7 vs 204.7 min; p < 0.001) e redução significativa na exposição à
radiação, que foi 55% menor no “estresse-isolado” (15 vs 33 ± 3 mCi).

25

Na nossa

casuística, observamos uma redução no tempo de permanência do paciente na UE
de 50% ( 9,1 vs 18,2 h) e redução na exposição à radiação de 70,6% (15,3 vs 51
mCi). (Tabela 11)
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Tabela 11. Dados comparativos entre o estudo de Vallejo et al. (2012) e na nossa casuística
prospectiva.
Vallejo et al (2012)
Redução da exposição à radiação

55%

Oliveira et al (prospectivo)
70.6%

O interesse pela pesquisa sobre o protocolo “estresse-isolado” foi motivado por
diversos fatores, dentre eles: 1) por ser um protocolo mais rápido que o
convencional, demandando aproximadamente metade do tempo necessário na
execução do protocolo estresse-repouso, 2) menor dose de material radioativo
administrado no paciente, portanto, menor exposição à radiação, 3) menor tempo de
permanência do paciente na clínica de Medicina Nuclear, Hospital ou Unidade de
Emergência. Estes três fatores levam à obtenção de um diagnóstico mais rápido,
com menor custo e mais seguro quanto aos possíveis danos biológicos
determinados pela radiação.

7. LIMITAÇÕES
8.1 Estudo Prognóstico
- Estudamos a realização de um protocolo novo de um exame de alta
complexidade, associado ao protocolo de dor torácica das unidades de
emergência e ainda pouco disponível nas redes hospitalares do nosso país. Este
fato, por si só, dificulta a inclusão de pacientes.
- Por ser um protocolo novo, muitos médicos assistentes não se sentiram
confortáveis na solicitação do “estresse-isolado”. Outros dois motivos importantes
que contribuíram para a não solicitação do exame foram: 1) insegurança em
iniciar o teste pela fase de estresse e 2) hábito de solicitar o protocolo
convencional (praticado em nosso país há aproximadamente 4 décadas).
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8.2 Meta-análise
- as publicações sobre o tema são recentes, grande parte publicada a partir do
ano de 2010, não existindo grande número de artigos.
- dos 5 artigos selecionados para realização da Meta-análise 3 são do mesmo
autor. Entretanto, o gráfico em funil mostra que não houve viés de publicação.

Obs: Em ambos os protocolos, “estresse-isolado” e estresse-repouso, há
limitações

quanto

à

avaliação

e

exclusão

de

isquemia

“balanceada”

(comprometimento triarterial).

8. PERSPECTIVAS CLÍNICAS
Após estudo criterioso sobre o impacto clínico do protocolo de Cintilografia de
Perfusão Miocárdia “estresse-isolado”, podemos afirmar que este é viável e
seguro. Portanto, sugerimos divulgação do novo protocolo nos hospitais, nas
unidades de emergência e, principalmente, entre os médicos assistentes,
objetivando esclarecimento sobre o mesmo e permitindo maior confiança e
segurança na solicitação do método.
A utilização do protocolo “estresse-isolado” garante menor exposição à
radiação, menor tempo de internação na Unidade de Emergência e,
consequentemente, menor custo para as instituições, porém com a mesma
acurácia e segurança do protocolo tradicional.

9. CONCLUSÃO
10.1 Estudo prospectivo
O estudo prospectivo mostrou benefícios do protocolo “estresse-isolado” devido à
menor exposição à radiação (p= 0,00014) e ao menor tempo gasto na realização do
exame, consequentemente reduzindo o tempo de permanência do paciente na UE
(p=0,005) e reduzindo custo total da internação. Além desses fatores, o estudo
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mostrou que não houve nenhum registro de intercorrências durante o período de
avaliação, portanto não havendo diferença na avaliação prognóstica em curto prazo
entre o protocolo “estresse-isolado” e o estresse-repouso na avaliação de pacientes
de baixo a médio risco para DAC.

10.2 Meta-análise
A Meta-análise dos estudos selecionados mostrou equivalência dos protocolos
estresse-repouso e “estresse-isolado” quanto à avaliação prognóstica em curto
prazo(1 ano) (p= 0,48).
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11. ANEXOS
Anexo 1

Quadro 16. Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - Oxford Centre for Evidence-based
Medicine.
Grau de
Recomendação

Nível de
Evidência

Tratamento/PrevençãoEpidemiologia

Diagnóstico

A

1A

Revisão sistemática (com
homogeneidade) de ensaios
clínicos controlados e
randomizados.

Revisão sistemática (com homogeneidade) de
Estudos Diagnósticos nivel 1 Critério
Diagnóstico de estudos nível 1B, em diferentes
centros clínicos.

1B

Ensaio Clínico controlado e
randomizado com intervalo de
confiança estreito.

Coorte validade, com bom padrão de referencia
Critério Diagnóstico testado em um único centro
clínico.

1C

Resultados terapêuticos do tipo
“tudo ou nada”.

Sensibilidade e especificidade próximas de
100%.

2A

Revisão sistemática ( com
homogeneidade) de estudos de
coorte.

Revisão sistemática de estudos diagnósticos de
nível > 2.

2B

Estudo de Coorte (incluindo
ensaio clínico randomizado de
menor qualidade.

Coorte Exploratória com bom padrão de
Referencia Critério Diagnóstico derivado ou
validado em amostras fragmentadas ou banco
de dados.

2C

Observação de resultados
terapêuticos (outcomes research)

X

B

Estudo ecológico
3A

Revisão Sistemática ( com
homogeneidade) de Estudos
Caso-Controle.

Seleção não consecutiva de casos, ou padrão
de referencia aplicado de forma pouco
consistente.

3B

Estudo Caso-controle.

Estudo caso-controle; ou padrão de referencia
pobre ou não independente.

C

4

Relato de casos (incluindo coorte
ou caso-controle de menor
qualidade)

Estudo caso-controle; ou padrão de referencia
pobre ou não independente

D

5

Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo
fisiológico ou estudo com animais.
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Anexo 2

Figura 12. Diagrama ilustrativo dos níveis de evidência em estudos na área da saúde,
desenvolvido por Atallah et al. (2004).
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Anexo 4
Termo de Consentimento para a inclusão no estudo científico “ESTRESSE-ISOLADO”
CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA de ESTRESSE

Introdução:
A cintilografia de perfusão miocárdica habitualmente é realizada em duas etapas, uma fase de estresse
(físico ou farmacológico com Dobutamina ou Dipiridamol) e uma de repouso. É um exame realizado há vários
anos e em vários países do mundo de forma rotineira.
Alguns países já aplicam o protocolo “Estresse-isolado” com o objetivo de reduzir a exposição do
paciente à radiação, reduzir o tempo de permanência no hospital, mas mantendo a mesma segurança e eficácia do
protocolo padrão.

Quando está indicada?
Este exame está indicado para pesquisa de isquemia e avaliação da função do coração.

Como é realizado?
No protocolo proposto o exame é realizado em duas etapas, sendo obrigatoriamente iniciado pela fase
do estresse (físico ou farmacológico). Nas duas etapas será injetado um material radioativo na veia periférica do
braço para que sejam feitas as imagens do coração.
Na etapa do estresse, em nosso laboratório de medicina nuclear, utilizamos o exercício na esteira
ergométrica e/ou uma medicação que induz estresse cardiovascular (Dobutamina ou Dipiridamol). Esta
medicação é injetada em uma veia periférica (do braço), através de uma seringa. Esta medicação fará com que o
seu coração simule um exercício (aumento da freqüência cardíaca ou sentirá cansaço). Você sentirá como se
estivesse andando muito rápido.
A Dobutamina e o Dipiridamol são medicações utilizadas na medicina há mais de 20 anos, são
eliminados do organismo poucos minutos após sua injeção, e a tolerância é boa quando injetada via venosa.

Quais os riscos e inconvenientes?
A realização de exames que utilizam material radioativo não está indicada em mulheres grávidas, em
idade fértil com suspeita de gravidez ou em amamentação, exceto em situações específicas que devem ser
discutidas com o médico solicitante. O material radioativo é amplamente empregado em exames médicos com
riscos mínimos de reações adversas.
Quanto ao estresse farmacológico, que será realizado do mesmo modo que em uma cintilografia
miocárdica fora do estudo científico, dentre os efeitos adversos comumente observados estão a palpitação e
sensação de formigamento no rosto. Dor no peito, náusea e dores de cabeça podem ocorrer. O exame tem sua
segurança demonstrada em vários trabalhos científicos. Efeitos adversos importantes podem ocorrer muito
raramente, em incidência semelhante ao do teste ergométrico, e incluem arritmias cardíacas graves e infarto do
miocárdio.

Qual o Benefício?
A realização do exame auxiliará no seu diagnóstico ou servirá para a comparação com exames prévios.
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A realização do protocolo Estresse “isolado” permitirá menor tempo de permanência no hospital e
menor exposição à radiação quando de acordo com os critérios devidamente estabelecidos.

E após o exame?
Suas atividades cotidianas podem ser mantidas normalmente.

UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR E UNIDADE DE EMERGÊNCIA
HOSPITAL PRÓ-CARDÍACO

Estou ciente e concordo com a realização do exame e participação do estudo em questão.

Rio de Janeiro ______/______/______.

_______________________________________________________________________
paciente (nome por extenso e assinatura)

______________________________
médico 1

_____________________________
médico 2

□ Prestei todas as informações necessárias ao paciente ou seu representante legal conforme o termo acima.

Médico

