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Editorial
Cardiologia Nuclear em 2020 – Perspectivas da Nova Diretriz da
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Nuclear Cardiology in 2020 – Perspectives of the New SBC Guideline
Cláudio Tinoco Mesquita,1,2 Wilter dos Santos Ker,2 Jader Cunha de Azevedo1,3
Departamento de Radiologia – Hospital Universitário Antônio Pedro – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Universidade Federal
Fluminense (EBSERH–UFF),1 Niterói, RJ – Brasil
Hospital Pró-Cardíaco,2 Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Serviço de Medicina Nuclear – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho–Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF–UFRJ),3 Rio de
Janeiro, RJ – Brasil

To get to know, to discover, to communicate.
François Arago

A frase do físico francês François Arago é uma das mais
poderosas sínteses da atividade científica, que se inicia com a
busca do conhecimento existente, se segue da descoberta de
novas informações e culmina com a comunicação destas em
ato contínuo. Este fluxo é fundamental para que o progresso
científico alcance e transforme a sociedade. Deste modo, na
área médica, as diretrizes são consideradas essenciais para
organização e norteamento de condutas e de conhecimentos
de forma estruturada e dentro de método preestabelecido.
A elaboração de diretrizes atualizadas e consistentes é
uma das tarefas mais importantes de uma sociedade de
especialidade médica e envolve um esforço considerável de
múltiplos especialistas no campo do conhecimento, revisores,
diagramadores, entre outros. Além de tarefa laboriosa e
complexa, a elaboração de recomendações tem contra si
o fluxo ininterrupto de publicações que surgem todos os
dias e que podem mudar o estado atual do conhecimento.
Devemos destacar a amplitude, a atualidade e a extensa
aplicabilidade dessa Diretriz de Cardiologia Nuclear 1
elaborada em conjunto pela Área de Cardiologia Nuclear do
Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear
e Reabilitação Cardiovascular (DERC), pelo Departamento
de Imagem Cardiovascular (DIC) da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) e pela Sociedade Brasileira de Medicina
Nuclear (SBMN).
Em pouco mais de uma década, o manejo da doença
arterial coronariana (DAC) crônica passou por uma modificação
paradigmática em direção ao tratamento clínico otimizado

Palavras-chave
Doença da Artéria Coronária/diagnóstico por imagem;
Imagem de Perfusão Miocárdica/métodos; Prognóstico;
Tecnologia Biomédica/tendências; Tomografia Computadorizada
por Tomografia de Emissão de Pósitrons/tendências; Tomografia
Computadorizada de Emissão de Foton Único/métodos.
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que consistentemente reduz a progressão da aterosclerose
e previne trombose e síndrome coronariana aguda. 2
A revascularização miocárdica é indicada em casos agudos,
naqueles de mais alto risco e em pacientes cujos sintomas sejam
progressivos ou refratários ao tratamento medicamentoso.3,4
A Diretriz em Cardiologia Nuclear da SBC se une à Diretriz de
Síndrome Coronariana Crônica, reforçando a importância dos
métodos funcionais no diagnóstico da etiologia dos sintomas
dos pacientes com suspeita de DAC, na identificação dos
pacientes de maior risco, na tomada de decisão terapêutica e
no acompanhamento da resposta ao tratamento.4 A dúvida se
a revascularização miocárdica deva ser a estratégia inicial de
manejo nos pacientes com DAC crônica e isquemia moderada a
grave5 parece ter sido respondida com a apresentação do estudo
ISCHEMIA, que não demonstrou benefício da revascularização
de rotina, quando adicionada ao tratamento medicamentoso
otimizado.6 Entretanto, destacamos o papel da revascularização
com relação à melhora de sintomas e de qualidade de vida, o
que reforça a importância da tomada de decisão compartilhada
e individualizada nos pacientes que se mantêm sintomáticos
a despeito do tratamento clínico otimizado. É importante
ressaltar que diversas situações excluídas do estudo ISCHEMIA
são contempladas em detalhes no texto da Diretriz de
Cardiologia Nuclear1 São elas: pacientes com lesão de tronco
de coronária, síndrome coronariana aguda recente, angioplastia
nos últimos 12 meses, fração de ejeção < 35% e com sintomas
progressivos ou instáveis.
É importante ressaltar que a Cardiologia Nuclear não
se restringe apenas ao estudo da doença coronariana, mas
passou por uma revolução nos últimos anos, com avanços
nos equipamentos, softwares e traçadores que a tornam
importante no manejo de diversas condições para as quais o
cardiologista não dispunha anteriormente de ferramentas para
atender suas necessidades. A Diretriz de Cardiologia Nuclear1
faz uma abordagem compreensiva e prática destas novas
aplicações para o cardiologista. Na Figura 1 apresentamos
algumas das novas aplicações em que a Cardiologia Nuclear
tem importante significado prático.
Entre as novas aplicações da Cardiologia Nuclear
destacamos o uso da tomografia computadorizada por
emissão de pósitrons (PET-CT) com 18-fluorodesoxiglicose
( 18F-FDG) e da cintilografia com leucócitos marcados.
Estas foram as técnicas de medicina nuclear incluídas nos
algoritmos e consensos internacionais de investigação de
endocardite infecciosa em próteses valvares e na suspeita de

Mesquita et al.
Cardiologia nuclear em 2020 – perspectivas da nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Editorial

Figura 1 – Novas aplicações da medicina nuclear em Cardiologia em que o uso da técnica fornece informações diagnósticas, prognósticas ou guia a tomada de decisão terapêutica.

infecção em dispositivos implantáveis como marca-passos e
desfibriladores.7 A Diretriz de Cardiologia Nuclear da SBC
aborda, com detalhes, as bases do uso destas técnicas na
prática cardiológica moderna.
Outra importante nova recomendação de uso da
PET-CT com 18F-FDG contemplada na diretriz é na
sarcoidose cardíaca. Além de contribuição decisiva para
o diagnóstico de sarcoidose cardíaca,8 a PET-CT é crucial
para o acompanhamento da resposta ao tratamento, sendo
recomendado o seu uso seriado para guiar a administração
de imunossupressores e anti-inflamatórios.9
A Cardiologia Nuclear ganhou grande importância no
diagnóstico de amiloidose cardíaca por depósitos de transtirretina.
A positividade de uma cintilografia com traçadores ósseos,
como o pirofosfato de 99m-tecnécio, na ausência da pesquisa
de cadeias leves no sangue e urina, permite o diagnóstico de
amiloidose cardíaca por transtirretina e se correlaciona com
a biópsia cardíaca, podendo evitar a realização desta. Com o
desenvolvimento de tratamentos que retardam o depósito da
proteína transtirretina no coração e que reduzem a mortalidade
e a morbidade, a cintilografia miocárdica com pirofosfato passou
a ter relevância adicional.10,11
A utilização da cintilografia cardíaca com
M-iodobenzilguianidina (123I-MIBG) tem como fundamento
a oportunidade única de avaliar o componente autônomo
simpático da inervação cardíaca. O comprometimento
adrenérgico identificado com esta técnica permite detectar
precocemente a cardiotoxicidade ligada ao tratamento do câncer,
estratificar o risco de morte súbita em pacientes com insuficiência
cardíaca12 e auxiliar no diagnóstico da síndrome de Tako-Tsubo.13
Um capítulo moderno e em evolução da Cardiologia Nuclear,
abordado na Diretriz da SBC, é a avaliação da microcirculação.
Dados do estudo Core 320 e do próprio estudo ISCHEMIA
vieram confirmar que um número significativo de pacientes tem
angina e isquemia, na ausência de obstruções coronarianas.14
A avaliação destes pacientes com técnicas de PET-CT permitiu
identificar a presença de isquemia microvascular como a

responsável pela maioria dos casos, o que implica prognóstico
adverso e tratamento específico.15 A avaliação da reserva de
fluxo por PET-CT é a técnica mais adequada para investigação
destes casos, estando recomendada em diretrizes internacionais
e na Diretriz da SBC. Com o rápido avanço de máquinas de alta
performance com detectores sólidos de cádmio-zinco-telurido
(CZT) e softwares aprimorados, as novas câmeras de tomografia
computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) permitem
imagens de alta qualidade e com baixa exposição à radiação.
Trata-se de importante contribuição para avaliação destes casos,
com estudos demonstrando a sua validação em comparação
com equipamentos de PET-CT.16 O reconhecimento da angina
microvascular reforça a importância das técnicas funcionais e de
que uma avaliação da DAC centrada na anatomia da doença
pode levar a subdiagnóstico nos casos de angina microvascular e
a excesso de tratamento nos casos em que as lesões anatômicas
não tenham significado funcional.
Uma última parte a se destacar é a interseção das diversas
modalidades de imagem com equipamentos híbridos e
softwares que permitem obtenção e análise de dados de
Cardiologia Nuclear em concomitância com tomografia
computadorizada ou ressonância magnética. A integração
de informações de exames de diversas modalidades em
equipamentos de SPECT-CT, PET-CT e PET-RM potencializa
a quantidade e a qualidade de informações disponíveis para
os cardiologistas tomarem decisões no manejo de pacientes.
Mesmo a integração de informações de exames adquiridos
em equipamentos separados pode aumentar o potencial de
estratificação de risco e melhorar o manejo dos pacientes.17
Estudos em andamento irão permitir a melhor definição de
quais grupos de pacientes irão se beneficiar de modo rotineiro
destas estratégias.
Em conclusão, a Cardiologia avançou muito nos últimos
anos e, no mesmo passo, a cardiologia nuclear. A nova Diretriz
de Cardiologia Nuclear da SBC nos permite o conhecimento
de descobertas e publicações mais significativas, de modo
estruturado, em recomendações que impactam a prática da
Cardiologia moderna.
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Tendência das Taxas de Mortalidade por Doença Cardiovascular e
Câncer entre 2000 e 2015 nas Capitais mais Populosas das Cinco
Regiões do Brasil
Trends in Mortality Rates from Cardiovascular Disease and Cancer between 2000 and 2015 in the Most
Populous Capital Cities of the Five Regions of Brazil
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Resumo
Fundamento: Em muitas cidades no mundo, a taxa de mortalidade por câncer (CA) ultrapassou aquela por doenças do
aparelho circulatório (DAC).
Objetivos: Comparar as curvas de mortalidade por DAC e CA nas capitais mais populosas das cinco regiões brasileiras.
Métodos: Dados de mortalidade por DAC e CA entre 2000 e 2015 foram coletadas no Sistema de Informações sobre
Mortalidade das capitais mais populosas das cinco regiões do Brasil: Manaus, Salvador, Goiânia, São Paulo e Curitiba.
Os dados foram categorizados por faixas etárias dos indivíduos em precoce (30-69 anos) e tardia (≥70 anos), e por
gênero. Foram considerados os capítulos II e IX da Classificação Internacional de Doenças-10 para análise das causas
de óbito. A tendência na estimativa de mudança percentual foi calculada pelo modelo de regressão Joinpoint 4.6.0.0.
e a detecção das mudanças das taxas pelo teste de permutação Monte Carlo. Nível de significância estatística de 5%.
Resultados: Observou-se queda consistente das mortalidades precoce e tardia por DAC, em ambos os gêneros, nas capitais
estudadas, com exceção da mortalidade tardia em homens em Manaus. Houve tendência de queda das taxas de mortalidade
por CA em São Paulo e Curitiba, e de aumento da taxa de mortalidade por CA em Goiânia. Em Salvador, houve queda na
mortalidade precoce por CA em homens e mulheres e incremento na mortalidade tardia em ambos os gêneros.
Conclusão: Houve queda progressiva e expressiva da taxa de mortalidade por DAC nas cinco capitais em oposição à
manutenção ou discreta elevação da mortalidade por CA. Tais fenômenos concorrem para o cruzamento das curvas com
predomínio da mortalidade por CA (já ocorrido ou casos novos). (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):199-206)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares/mortalidade; Doença da Artéria Coronariana/fisiopatologia; Neoplasias/
mortalidades; Epidemiologia.

Abstract
Background: In many cities around the world, the mortality rate from cancer (CA) has exceeded that from disease of the circulatory system (DCS).
Objectives: To compare the mortality curves from DCS and CA in the most populous capital cities of the five regions of Brazil.
Methods: Data of mortality rates from DCS and CA between 2000 and 2015 were collected from the Mortality Information System of Manaus,
Salvador, Goiania, Sao Paulo and Curitiba, and categorized by age range into early (30-69 years) and late (≥ 70 years), and by gender of the
individuals. Chapters II and IX of the International Classification of Diseases-10 were used for the analysis of causes of deaths. The Joinpoint
regression model was used to assess the tendency of the estimated annual percentage change of mortality rate, and the Monte Carlo permutation
test was used to detect when changes occurred. Statistical significance was set at 5%.
Results: There was a consistent decrease in early and late mortality from DCS in both genders in the cities studied, except for late mortality in
men in Manaus. There was a tendency of decrease of mortality rates from CA in São Paulo and Curitiba, and of increase in the rates from CA
in Goiania. In Salvador, there was a decrease in early mortality from CA in men and women and an increase in late mortality in both genders.
Conclusion: There was a progressive and marked decrease in the mortality rate from DCS and a maintenance or slight increase in CA mortality
in the five capital cities studied. These phenomena may lead to the intersection of the curves, with predominance of mortality from CA (old and
new cases). (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):199-206)
Keywords: Cardiovascular Diseases/mortality; Coronary Artery Diseases/physiopathology; Neoplasms/mortality; Epidemiology.
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Introdução
A cardio-oncologia surgiu como nova área de estudo e
atuação fruto das inúmeras interações epidemiológicas e clínicas
entre as doenças do aparelho circulatório (DAC) e o câncer
(CA). Esta inter-relação se sustenta na prevalência dos fatores
de risco em comum, no envelhecimento das populações, na
evolução das técnicas de diagnóstico e tratamento e nas lesões
cardiovasculares secundárias ao tratamento do CA.
Entre as questões frequentes em cardio-oncologia,
destaca-se qual seria o momento do cruzamento das curvas
de mortalidade das DAC e CA no Brasil, com a perda da
primazia da primeira.1 As DAC tornaram-se as principais
causas de morte no Brasil, seguidas por CA após o declínio
da prevalência das doenças infecciosas.2,3 Em países mais
desenvolvidos, observa-se queda na mortalidade por DAC
desde os meados da década de 1960,4,5 e CA superam as
doenças do coração como causa de mortalidade.6 No Brasil,
verificou-se redução na taxa de mortalidade por DAC a partir
da década de 1980, para ambos os sexos, mais acentuada nas
regiões Sul e Sudeste.7 Concomitante a essa tendência, os
óbitos por CA no Brasil cresceram e passaram da quinta causa
de morte em 1980 para a terceira em 2000 e, atualmente,
representam a segunda causa de mortalidade.8
O CA é a principal causa dos óbitos em metade dos Estados
Unidos da América (EUA) e em alguns países da Europa
Ocidental e exibe uma íntima relação com o envelhecimento
populacional. A queda da mortalidade por DAC é atribuída,
em parte, pela melhoria no diagnóstico e tratamento.9-11
No entanto, DAC e CA possuem complexa relação mediada
por inúmeros fatores de risco em comum, como o tabagismo e
o etilismo; o sobrepeso e a obesidade; a dieta; o sedentarismo;
a hipertensão arterial; e o diabetes mellitus. Também tem
relação com hormônios sexuais, insulina, fatores de sinalização
de crescimento “insulin-like” e adipocinas, inflamação crônica
e estresse oxidativo, que ao serem comuns a ambas, dificultam
a compreensão do distanciamento das tendências para os dois
grupos de doenças.12,13
Ainda são escassos os estudos que buscam compreender
as relações entre o CA e as DAC na população brasileira.
O perfil de morbimortalidade no Brasil tem sido alterado
ao longo dos anos. Os processos de transição demográfica
e epidemiológica, as diferenças no acesso aos serviços de
saúde, as peculiaridades genéticas, entre outros fatores, têm
resultado na formação de grupos populacionais regionais
com características particulares.14 A análise das tendências
temporais da mortalidade fundamentadas em dados
populacionais pode esclarecer melhor o cenário.
Este trabalho objetivou comparar a mortalidade precoce
e tardia, segundo o gênero, por DAC e CA no período de
2000‑2015 nas capitais mais populosas de cada região
brasileira e no Brasil como todo.

Métodos
Optou-se por estudar as taxas de mortalidade por DAC e
CA em cinco capitais dos estados federativos brasileiros, uma
por região, tendo como critério de seleção a mais populosa.
O Distrito Federal não foi incluído. Foram coletados dados
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demográficos e de mortalidade junto ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Os seguintes municípios foram
então incluídos: Manaus (região norte), São Paulo (sudeste),
Goiânia (centro-oeste), Curitiba (sul), e Salvador (nordeste).
Para definição de mortalidade precoce e tardia,
estabeleceu‑se as faixas etárias de 30-69 anos e >70 anos
respectivamente, estratificadas por idade, segundo a definição
de mortalidade precoce por doença crônica não transmissível
adotada pelo Ministério da Saúde e em consonância com as
recomendações publicadas na World Population Prospects da
Organização das Nações Unidas.14
O presente estudo utilizou o DATASUS como fonte de
dados para a mortalidade de 2000 a 2015 nos capítulos das
DAC – capítulo IX da Classificação Internacional das Doenças
(CID)-10 – e suas causas específicas dentro do capítulo: Febre
reumática aguda e doença reumática crônica do coração
(066), Doenças hipertensivas (067), Doenças isquêmicas do
coração (068), Infarto agudo do miocárdio (068.1), Outras
doenças cardíacas (069), Doenças cerebrovasculares (070),
Aterosclerose (071), e Restante de doenças do aparelho
circulatório (072). Utilizou-se também mortalidade no
capítulo das neoplasias – CID 10 capítulo II – e suas causas
específicas dentro do capítulo: Neoplasia maligna do lábio,
cavidade oral e faringe (032), Neoplasia maligna de esôfago
(033), Neoplasia maligna de estômago (034), Neoplasia
maligna de colón, reto e ânus (035), Neoplasia maligna
do fígado e vias biliares intra-hepáticas (036), Neoplasia
maligna do pâncreas (037), Neoplasia maligna de laringe
(038), Neoplasia maligna da traqueia, brônquios e pulmões
(039), Neoplasia maligna da pele (040), Neoplasia maligna
da mama (041), Neoplasia maligna do colo de útero (042),
Neoplasia maligna de corpo e partes não especificadas do
útero (043), Neoplasia maligna de ovário (044), Neoplasia
maligna da próstata (045), Neoplasia maligna da bexiga
(046), Neoplasia maligna da meninge, encéfalo e outras
partes do SNC (047), Linfoma não-Hodgkin (048), Mieloma
múltiplo e neoplasia maligna de plasmócitos (049), Leucemia
(050), Neoplasias in situ, benignas e comportamentos
incertos (051), e Restante das neoplasias malignas (052).
Os dados foram obtidos dos bancos de dados informatizados
dos registros de atestados de óbito do Sistema de Informações
sobre Mortalidade (Setor de Estatísticas Vitais) e “Estimativas
da população: município, sexo e idade 2000-2015 RIPSA
IBGE” (Setor Demográficas e Socioeconômicas). Todas as
informações foram coletadas na página do DATASUS.15
Análise estatística
Para avaliar a tendência na mudança percentual anual
estimada (EAPC) da taxa da mortalidade por DAC e CA durante
o período estudado foi utilizado o modelo de regressão Joinpoint
4.6.0.0 (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, EUA).16
Utilizou-se um teste de permutação denominado Monte Carlo
para detectar os anos quando houve mudanças significantes
na tendência das taxas.17,18 Além disso, a distribuição de
Poisson foi utilizada juntamente com o modelo de regressão
Joinpoint. Assumindo tal distribuição, foi selecionado número
máximo de dois joinpoints. O programa calcula a mudança
percentual anual pelo método paramétrico, com intervalo de
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confiança de 95% para cada segmento de tendência. A partir
desse software foram calculadas taxas ajustadas de mortalidade
para sexo e faixa etária utilizando a população padrão baseada
na OMS 2000-2025. Considerou‑se significância estatística
o nível de 5%.

Na Tabela 3, encontram-se dispostas as três principais
causas específicas de mortalidade, estratificadas em precoce
e tardia e por gênero, nas cinco capitais mais populosas das
regiões brasileiras. Há diferenças entre as cidades, as faixas
de idade e gêneros.

Resultados

Discussão

A Figura 1 mostra as curvas para a mortalidade por DAC e
CA nas cinco capitais estudadas. Observa-se que para todos os
grupos e faixas etárias, houve queda das DAC, mais acentuada
na mortalidade precoce, especialmente no sexo feminino, em
que o CA já é a principal causa de mortalidade. Nas curvas
de CA houve uma tendência à estabilidade ou leve aumento
na taxa de mortalidade. Na mortalidade tardia, nota-se uma
faixa bem ampla na diferença entre a taxa de mortalidade
por CA e DAC, em que as DAC têm taxas muito elevadas
comparadas àquelas do CA, levando os cruzamentos dessas
curvas serem mais tardios em relação à mortalidade precoce.
A Tabela 1 apresenta as EAPCs na mortalidade por DAC e
CA para as capitais mais populosas das cinco regiões brasileiras
entre 2000 e 2015. Entre 2000 e 2015, observou-se uma queda
consistente da mortalidade precoce e tardia por DAC, em
ambos os gêneros, nas capitais mais populosas, à exceção da
mortalidade tardia em homens, na cidade de Manaus. A EAPC
para a mortalidade por DAC oscilou de -6,5% para mortalidade
precoce em mulheres do município de São Paulo a 0,3%, para a
mortalidade precoce em homens em Curitiba. Tal mudança não
foi estatisticamente significativa e, provavelmente, resultou de
uma inversão da tendência, com aumento da mortalidade nos
dois últimos anos analisados, ou seja, 2014 e 2015. As quedas
foram comparáveis entre os gêneros e foi mais acentuada para a
mortalidade precoce. É interessante ressaltar que os coeficientes
de mortalidade tardia para DAC foram pelo menos dez vezes
os coeficientes de mortalidade precoce.
Diferentemente do observado para DAC, os coeficientes de
mortalidade por CA apresentaram comportamentos peculiares
nas regiões, períodos e gêneros. Em geral, houve tendência
de queda das taxas de mortalidade por CA em São Paulo
e Curitiba em todos os períodos e gêneros. Por outro lado,
houve aumento da taxa de mortalidade por CA em todos os
períodos em Goiânia. Em Salvador, houve um comportamento
misto, caracterizado pela queda na mortalidade precoce em
homens e mulheres e incremento na mortalidade tardia em
ambos os gêneros.
Em Manaus o comportamento fugiu completamente aos
padrões. A mortalidade por DAC caiu em todos os períodos,
exceto na mortalidade tardia em homens. Por outro lado,
mortalidade precoce por CA ultrapassou aquela por DAC em
homens e mulheres.
Em resumo, observa-se que o determinante da convergência
das curvas de mortalidade por DAC e CA é a maior magnitude
da queda da mortalidade por DAC.
Na Tabela 2, estão dispostos os anos de cruzamento
ocorridos ou presumidos das curvas de mortalidade por CA e
DAC. Quanto à mortalidade precoce, CA já ocupa o primeiro
lugar no sexo masculino em Goiânia e no feminino em todas as
capitais estudadas. Já na mortalidade tardia, o cruzamento das
curvas ainda não ocorreu em nenhuma das capitais estudadas e
só deverá acontecer, mantidas as tendências, a partir de 2026.

Mortalidade por DAC e CA no Brasil em contraste ao
contexto mundial
No Brasil, a discussão do aumento da mortalidade por CA
é mais recente que em países europeus e nos EUA, onde a
transição epidemiológica ocorreu antes que no Brasil. Em 2005,
no Brasil, 32% dos óbitos bem-definidos foram causados
por DAC, seguidos de 15% pelo CA. À época, Rosa et al.19
chamaram a atenção para o provável cruzamento das curvas
de mortalidade entre DAC e CA. No Reino Unido, em 2011,
as DAC passaram de primeira causa de mortalidade para a
segunda posição pela primeira vez desde a metade do século
XX;20 29% das mortes foram causadas por CA, enquanto que
28% delas por DAC.21 A queda da mortalidade por DAC no
Reino Unido se deveu à queda da letalidade por infarto do
miocárdio, aumento do tratamento farmacológico e cirúrgico
e a diminuição de fatores de risco como o tabagismo.21-23
Outra situação semelhante à brasileira é a observada nos EUA
onde a mortalidade por DAC declinou mais acentuadamente
que a por CA. Caso essa tendência continue, CA será o líder
como causa de mortes em 2020.24
Os diferentes estágios do crescimento e desenvolvimento das
regiões brasileiras fizeram com que desenhássemos uma análise
particularizada, posto ser difícil traçar um retrato fidedigno do
Brasil como um todo. A escolha das capitais mais populosas partiu
do pressuposto do maior grau de urbanização e interferência
dessa na saúde de seus habitantes. De modo geral, no mundo
ocidental, o cruzamento das curvas de mortalidade se dá pela
queda expressiva da mortalidade por DAC, especialmente nos
países de maior desenvolvimento socioeconômico.
Tendências gerais das curvas de mortalidade por DAC e CA
no Brasil
A análise da tendência histórica das curvas de mortalidade
por DAC e CA revelaram queda expressiva e sustentada
dos óbitos por DAC nas capitais mais populosas de cada
uma das cinco regiões brasileiras, com exceção de Manaus.
Nessa cidade, a mortalidade tardia por DAC aumentou em
homens. Os dados consolidados do Brasil mostram que as
DAC continuam como a principal causa de mortalidade, no
entanto, analisando particularmente os municípios, o CA
já superou as DAC em quase 10% das cidades brasileiras.25
Os resultados do presente trabalho sugerem dois padrões de
tendências que levaram ao agrupamento das cinco capitais em
dois subgrupos: no primeiro, São Paulo e Curitiba com padrão
mais próximo à realidade dos países desenvolvidos, onde há
queda expressiva da mortalidade por DAC e manutenção
ou queda discreta da mortalidade por CA. Neste padrão, a
convergência das curvas se dá pela magnitude da queda das
DAC. No segundo padrão, apresentam-se Goiânia, Salvador
e Manaus, onde também houve queda da mortalidade por
DAC, porém menos expressiva, contraposta pelo aumento
Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):199-206
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Figura 1 – Tendências das taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e câncer nas capitais mais populosas das cinco regiões brasileiras, estratificada
por sexo e faixa etária, 2000-2015. Fonte: DATASUS. Curva verde indica doenças do aparelho circulatório e a azul, câncer.

discreto da mortalidade por CA. Neste segundo grupo,
a convergência das curvas demora mais a se concretizar.
No município de Manaus, observou-se comportamento singular
com o aumento expressivo da mortalidade tardia por DAC no
subgrupo masculino.
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Nas capitais brasileiras aqui estudadas, segundo os
dados de 2015, a doença isquêmica do coração e a doença
cerebrovascular são as principais causas de DAC. Enquanto na
faixa etária precoce morre-se mais por doença isquêmica
do coração, na faixa etária tardia há maior mortalidade por
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Tabela 1 – Tendência de mortalidade por capítulo para as capitais mais populosas das cinco regiões brasileiras, ano 2015
Mortalidade precoce
Capital

Mortalidade tardia

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

CA

DAC

CA

DAC

CA

DAC

CA

DAC

Manaus

APC
IC 95%

-0,8*
(-1,5;0)

-2,0*
(-2,9;-1,1)

0,5
(-0,4;1,3)

-2,3*
(-2,8;-1,7)

1,1*
(0,5;1,7)

1,1*
(0,5;1,7)

-3,0
(-6,6;0,8)

-0,3
(-0,9;0,3)

Salvador

APC
IC 95%

-0,9*
(-1,4;-0,4)

-3,4*
(-4,1;-2,7)

-1,7
(-4,4;1,1)

-4,3*
(-4,9;-3,6)

0,9*
(0,3;1,5)

-1,4*
(-2,1;-0,8)

0,5
(0;1)

-2,4*
(-2,9;-1,9)

Goiânia

APC
IC 95%

0,4
(-0,4;1,2)

-4,0*
(-4,5;-3,4)

0,7*
(0,1;1,4)

-4,0*
(-4,8;-3,2)

1,2*
(0,4;2)

-2,3*
(-3;-1,7)

1,4*
(0,7-2,1)

-2,5*
(-3;-2)

São Paulo

APC
IC 95%

-1,9*
(-2,1;-1,7)

-2,6*
(-3,1;-2,2)

-0,9*
(-1,1;-0,8)

-2,9*
(-3,5;-2,3)

-1,5*
(-1,7;-1,3)

-3,1*
(-3,3;-2,8)

-1,0*
(-1,3;-0,8)

-3,1*
(-3,4;-2,8)

Curitiba

APC
IC 95%

-3,4*
(-4,2;-2,7)

0,3
(-6,8;7,8)

-2,2*
(-2,8;-1,5)

-6,5*
(-7,1;-5,9)

-1,9*
(-2,3;-1,4)

-4,1*
(-4,5;-3,6)

-1,1*
(-1,9;-0,3)

-4,4*
(-4,8;-3,9)

Brasil

APC
IC 95%

-0,9*
(-1,1;-0,7)

-2,7*
(-3,5;-1,9)

0,1
(-0,1;0,4)

-2,4*
(-2,6;-2,2)

0,1
(-0,1;0,3)

-2,1*
(-2,5;-1,6)

0,2
(-0,1;0,4)

-2,1*
(-2,6;-1,7)

* indica associação estatisticamente significativa (p < 0,05). CA: câncer; DAC: doenças do aparelho circulatório; APC: mudança percentual anual; IC: intervalo de confiança.

Tabela 2 – Estimativas do ano do cruzamento das curvas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e câncer para as capitais mais
populosas das cinco regiões brasileiras
Faixa etária de mortalidade precoce
Localidade

Faixa etária de mortalidade tardia

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Manaus

2009

1992

-

-

Salvador

2023

Goiânia

2018

-

2031

2038

2000

2026

2034

São Paulo

2071
-

2009

2047

2051

2004

2032

2033

2035

2015

2045

2057

Ano do cruzamento

Curitiba
Brasil

Fonte: DATASUS, conforme capítulos II e IX do CID 10. Mortalidade precoce: entre 30 e 69 anos de idade; Mortalidade tardia: ≥ 70 anos de idade.

doença cerebrovascular. Entre 1996 e 2011, foi observado
no Brasil um declínio consistente na taxa de mortalidade
por doença cerebrovascular em ambos os gêneros, com
diferenças na magnitude do declínio entre as regiões.26
Além do desenvolvimento socioeconômico, o controle dos
fatores de risco cardiovasculares, assim como um aumento
considerável (450%) no acesso aos serviços de atenção primária,
podem ter interferido na queda.27 Como observado em países
desenvolvidos, esforços para o diagnóstico e tratamento
dos fatores de risco e comorbidades, muito provavelmente
contribuíram para o declínio da mortalidade por acidente
vascular cerebral28 e, secundariamente, para a queda da
mortalidade no capítulo das DAC.
Tendências regionais das curvas de mortalidade por DAC e CA
São Paulo e Curitiba mostraram uma diminuição na
mortalidade precoce e tardia para CA em ambos os gêneros.
Isso poderia ser explicado, em parte, pelo acesso mais
amplo aos serviços de diagnóstico e tratamento oncológico.

Há concentração de oferta dos serviços de quimioterapia e
radioterapia nas regiões sul e sudeste do Brasil.29
Em Salvador, observou-se decréscimo na mortalidade
precoce por CA no sexo masculino. O CA de pulmão, de
elevada letalidade, é o principal tumor a afetar essa população.
Atualmente, o CA de pulmão é a principal causa de morte entre
os homens na América do Norte e Europa e sua mortalidade
vem aumentando significativamente na Ásia, América Latina
e África.30 No Brasil, o adenocarcinoma é a principal causa
de mortalidade precoce em homens e relaciona-se à maior
prevalência de tabagismo no sexo masculino.15,31 A queda da
mortalidade por CA em Salvador pode ser atribuída às políticas
públicas de prevenção ao tabagismo ao longo das últimas
décadas, sendo que em 2004, Salvador apresentava a menor
taxa de tabagismo do Brasil.32 Por outro lado, a mortalidade
tardia por CA em Salvador apresentou aumento para homens
e mulheres. Uma hipótese levantada para esse aumento no
sexo feminino são as altas taxas de mortalidade por CA de
mama, que representa a maior causa de mortalidade tardia
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Tabela 3 – Três maiores causas de mortes específicas dos capítulos II e IX da CID 10 para as capitais mais populosas das cinco regiões
brasileiras, 2015
Sexo/Faixa etária

Feminino 30-69 anos

Feminino ≥70 anos

Masculino 30-69 anos

Masculino ≥70 anos

Manaus

Salvador

Goiânia

São Paulo

Curitiba

Câncer

DAC

Câncer

DAC

Câncer

DAC

Câncer

DAC

Câncer

DAC

Colo de útero

DCV

Mama

DCV

Mama

DIC

Mama

DIC

Mama

DIC

Mama

DIC

Cólon

DIC

Pulmões

DCV

Pulmões

DCV

Pulmões

DCV

Pulmões

IAM

Pulmões

IAM

Colo de útero

IAM

Cólon

IAM

Cólon

IAM

Pulmões

DCV

Mama

DCV

Mama

DCV

Mama

DIC

Mama

DCV

Colo de útero

DIC

Cólon

DIC

Cólon

DIC

Cólon

DCV

Cólon

DIC

Mama

IAM

Pulmões

IAM

Pulmões

HIP

Pulmões

IAM

Pulmões

IAM

Estômago

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

DCV

Próstata

DCV

Cólon

IAM

Cólon

IAM

Cólon

IAM

Laringe

IAM

Faringe

IAM

Faringe

DCV

Estômago

DCV

Estômago

DCV

Próstata

DCV

Próstata

DCV

Próstata

DCV

Próstata

DIC

Próstata

DCV

Pulmões

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

DIC

Pulmões

IAM

Cólon

DIC

Estômago

IAM

Cólon

IAM

Cólon

IAM

Cólon

DCV

Pulmões

IAM

Fonte: DATASUS. DAC: doenças do aparelho circulatório; DCV: doenças cerebrovasculares; DIC: doenças isquêmicas do coração; IAM: infarto agudo do miocárdio;
HIP: doenças hipertensivas. Para fins desta análise, IAM foi considerado causa separada das DIC, e o Código 069, do capítulo das DAC, e o Código 052, no capítulo
de Câncer da Classificação Internacional de Doenças-10, não foram considerados para efeito de ranking das doenças.

feminina.15 As taxas de mortalidade por CA de mama na
população brasileira têm apresentado variações geográficas,
com tendência à estabilização na região sudeste, de declínio
na região sul e de aumento nas regiões norte, nordeste e
centro-oeste. Na região nordeste, no período entre 2000 a
2010, observou-se aumento de 100% na mortalidade por
CA em mulheres brancas, com aumento populacional desse
estrato em apenas 10%. Por outro lado, houve aumento na
mortalidade em mulheres negras de 183%, com respectivo
aumento demográfico de 58%.33 Uma hipótese para explicar
o aumento na taxa de mortalidade tardia por CA nos
homens em Salvador é a grande porcentagem de população
afrodescendente naquela capital. O CA de próstata é a
principal causa de mortalidade tardia em homens no Brasil15
e um homem negro tem 1,6 mais chance de ser diagnosticado
e 2,4 mais chances de morrer por CA de próstata que um
homem branco.34
Manaus apresenta as maiores singularidades em relação
às demais capitais no tocante às curvas de mortalidade por
DAC e CA. A mortalidade precoce por CA em mulheres
apresentou aumento significativo. O principal CA é o de colo
de útero,15 cujas taxas de mortalidade aumentaram nas regiões
norte e nordeste.35-37 Para os homens de Manaus, as taxas de
mortalidade precoce diminuíram, enquanto as de mortalidade
tardia aumentaram. Os principais tipos de CA como causa
de mortalidade precoce foi CA de estômago seguido de CA
de pulmão. No Brasil, as taxas de mortalidade por CA de
estômago cresceram consideravelmente após a idade de 59
anos. Na região norte, aumentos nas taxas de mortalidade
foram identificados, para homens e mulheres, a partir de
75 anos.37 A mortalidade por CA de próstata ainda cresce no
Brasil, com uma vasta quantidade de casos subnotificados ou
diagnosticados tardiamente.
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Em Goiânia, houve aumento na mortalidade por CA em
ambos os gêneros, nas faixas precoce e tardia. Nas mulheres,
o principal CA na faixa de idade considerada precoce foi CA
de mama. Isso pode ser explicado pela dificuldade do acesso
ao diagnóstico adequado, uma vez que apenas 18% dos
mamógrafos do estado de Goiás pertencem ao Sistema Único
de Saúde (SUS) em contraponto a 80% daquela população
que é dependente exclusivamente do SUS.38,39 Outro fator a
influenciar esse efeito é a elevada média de idade da realização
da primeira mamografia em Goiânia, 49 anos.40
Diferenças de gênero nas tendências das curvas de
mortalidade por DAC e CA
As taxas de mortalidade por DAC entre as mulheres foram
menores que entre os homens em todas as capitais estudadas
e em ambas as faixas etárias, precoce e tardia, e apresentaram
declínio mais expressivo dessa taxa ao longo dos anos nas
mulheres. Uma hipótese para esses achados é o fato de que
as mulheres têm maior adesão aos programas de rastreamento
e prevenção na atenção primária.
No tocante ao CA, há diferenças regionais na incidência
dos diferentes tumores, com taxas de letalidade distintas. Por
exemplo, os tumores do colón já ocupam o segundo lugar em
incidência em São Paulo, onde o CA de colo de útero caiu
para a quarta posição. Em Manaus, o CA de colo de útero é
o mais incidente.37
O CA mais prevalente em mulheres no Brasil e na maioria
das capitais estudadas é o CA de mama. O tratamento desse
tumor se dá pela cirurgia, quimioterapia, radioterapia,
assim como o uso de bloqueadores hormonais. Apesar de
inúmeros avanços no tratamento, como o uso de exames
imunohistoquímicos e agentes anti-HER2, o acesso a esses
tratamentos pelo sistema público foi um pouco mais tardio,
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e muito provavelmente não impactou nos desfechos das
pacientes analisadas neste trabalho.
Algumas limitações precisam ser consideradas na análise
dos resultados ora apresentados. Destaca-se o fato de
os dados serem oriundos das declarações de óbito, cuja
imprecisão é notória. O diagnóstico do CA é confirmado por
exames de imagem e/ou anatomopatológicos, que conferem
maior fidedignidade. Já as DAC têm diagnóstico baseado em
avaliação predominantemente clínica. Deve-se considerar
que os dados apresentados referem-se à população urbana
de grandes centros, e extrapolações para cidades de médio
e pequeno porte podem não ser adequadas, e os dados não
necessariamente reprodutíveis. Ainda, os determinantes de
mortalidade podem sofrer interferência das políticas públicas
e as estimativas de tendências podem ser modificadas
por tais ações.
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Conclusões
De modo geral e ressalvadas exceções regionais
específicas, houve queda progressiva e expressiva da taxa
de mortalidade por DAC nas capitais brasileiras estudadas
em oposição à manutenção ou discreta elevação da
mortalidade por câncer entre 2000 e 2015. Tais fenômenos
concorrem para o cruzamento das curvas de mortalidade
com perspectivas de predomínio de mortes por CA já
ocorrido ou casos novos.
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Introdução
O envelhecimento da população tem-se configurado como
uma das principais tendências mundiais nas prospecções de
futuro, e o Brasil se firma dentro desse cenário aceleradamente.
No entanto, em países como Japão, Suíça e Espanha, a
expectativa de vida é estimada em mais de 83 anos; em outros,
como Nigéria e Somália, as pessoas vivem, em média apenas
até os 55 anos. No Brasil, a expectativa de vida em 2018 foi
estimada em 71 anos.1 A relação entre saúde e desenvolvimento
é bastante complexa e apresenta inúmeras interações. Tanto a
expectativa de vida como as principais causas de morte figuram
como indicadores da qualidade de vida de uma região, de
um país. Sinalizam sobre estilo de vida (e orientações de
mudança adequadas), serviço prestado à comunidade na saúde
preventiva e avanços em técnicas diagnósticas.2 As condições
de saúde são influenciadas pelo ambiente socioeconômico, já
que indicadores de renda e nível educacional mais elevados
traduzem-se em adoção de hábitos de vida mais saudáveis e,
naturalmente, acesso a tratamentos mais eficazes.3
No passado, as doenças transmissíveis representavam a
principal causa de morte. Entre os países de baixa renda,
em 2016, 52% das mortes foram causadas por doenças
transmissíveis, condições decorrentes da gravidez e parto
e outras questões relacionadas com déficits nutricionais. Já
nos países de renda elevada, essas mesmas causas foram
responsáveis por, no máximo, 7% das mortes.4 Estima‑se que,
até 2030, a maioria dos países já tenha realizado a tão
proclamada transição epidemiológica e esteja em um perfil
de maior prevalência de doenças não transmissíveis.
Relação entre desenvolvimento econômico e
mortalidade cardiovascular
Em 2016, entre as 56,9 milhões de mortes que ocorreram no
mundo, a cardiopatia isquêmica e o acidente vascular encefálico
foram os dois principais responsáveis e têm permanecido como
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as principais causas de morte global nos últimos 15 anos.
Ressalta-se, contudo, que as causas de mortalidade variam de
acordo com o padrão de riqueza do país.4
Recente publicação apresenta dados sobre estudo
multicêntrico, prospectivo, envolvendo 155.722 participantes
de 21 países diferentes, em que foram avaliados fatores de
risco e mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV).
Os países foram estratificados de acordo com seu padrão de
desenvolvimento econômico. Foi observado que a maioria das
doenças e mortes relacionadas com o sistema cardiovascular
pode ser atribuída a pequeno número de fatores modificáveis
de risco: alguns com efeito importante, outros variando com
o nível econômico do país. O estudo enfatiza, ainda, que as
políticas de saúde devem concentrar-se em fatores de risco
específicos. Por exemplo, a associação entre baixo nível
educacional e doença e morte cardiovasculares foi fortemente
identificada em países de baixo e médio desenvolvimento
econômico. Em países desenvolvidos, 70% das DCV foram
atribuídos a fatores de risco modificáveis (à exceção de
poluição ambiental), com importante contribuição de fatores
de risco metabólicos e tabagismo. Em países não desenvolvidos,
80% das doenças e mortes de etiologia cardiovascular foram
atribuídos a fatores de risco modificáveis, com importante
contribuição de fatores metabólicos, poluição ambiental e
alimentação inadequada. A associação dos níveis educacionais
com a morte é até maior que com a riqueza. A educação
afeta múltiplas condições de vida desde a infância, incluindo
morar e trabalhar em ambientes mais saudáveis, além de maior
acesso a serviços de saúde. Reitera-se que, provavelmente,
melhorias na educação diminuirão o número de mortes por
diferentes condições, indicando que investimentos na área
podem trazer amplo benefício para a saúde.5
Aspectos socioeconômicos da incidência de
neoplasias malignas
A prevalência do câncer é relevante em todo o mundo.
Em 2018, em nível global, uma em cada seis mortes foram
relacionadas com esse grupo de doenças. As neoplasias
malignas também são responsáveis por aproximadamente
70% das mortes em países de baixa e média renda.6
Alguns países ocidentais têm conseguido controlar a
incidência de determinados tipos de câncer reduzindo a
prevalência de fatores de risco clássicos, além de detecção
precoce e tratamento adequado. No entanto, neoplasias de
pulmão, mama e colo de útero continuam aumentando muito,
devido a fatores de risco típicos dos países ocidentais, como
tabagismo, obesidade, sedentarismo e alterações dos padrões
reprodutivos. Órgãos como estômago, fígado e colo do
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útero também continuam apresentando elevada morbidade
relacionada com infecção.
Países com alto desenvolvimento econômico continuam
apresentando elevada incidência de câncer de pulmão,
colorretal, de mama e próstata. No entanto, as taxas de
mortalidade é que são distintas; enquanto há redução do
número de mortes por câncer nos países desenvolvidos, há
aumento nos não desenvolvidos. As taxas de mortalidade por
neoplasias malignas vêm aumentando nos países de baixo nível
de desenvolvimento, em virtude de elevação na prevalência
de fatores de risco, como aumento do tabagismo, excesso
de peso corporal e inatividade física, e melhor tratamento.7
O artigo “Tendência das Taxas de Mortalidade por Doença
Cardiovascular e Câncer entre 2000 e 2015 nas Capitais mais
Populosas das Cinco Regiões do Brasil”8 apresenta importantes
conclusões sobre a incidência de câncer e doença cardiovascular
em relação ao nível de desenvolvimento dentro do Brasil.
Na Inglaterra, por exemplo, a taxa de mortalidade por DCV
diminuiu mais que a das mortes por câncer. Em indivíduos
com mais de 75 anos de idade, em particular, o impacto dos
avanços conquistados em diagnóstico e tratamento sobre a taxa
de mortalidade por câncer foi ainda menor. Em 2011, a taxa de
mortalidade padronizada por idade para câncer excedeu a de
DCV em ambos os sexos, no Reino Unido, muito antes do que
é constatado no Brasil.9
Nos EUA, as taxas de mortalidade por câncer em adultos
entre 45 e 64 anos diminuíram 19%, de 1999 a 2017, enquanto
as taxas de mortalidade por doenças cardíacas diminuíram 22%,
de 1999 a 2011, e depois aumentaram 4% de 2011 a 2017.
A taxa de mortalidade por câncer sempre foi maior que a taxa
de mortalidade por doenças cardíacas naquele país.10

Considerações finais
O Brasil segue, assim, com sua transformação demográfica
e transição epidemiológica. O envelhecimento da população,
como já comentado, é uma tendência previsível, permitindo
o planejamento da sociedade e das pessoas para esse novo
perfil. Como panorama nacional, nosso perfil demográfico
já se assemelha ao das grandes nações. A parcela de idosos
(maiores que 60 anos) cresce em ritmo mais acelerado
que qualquer outra faixa etária no Brasil. No entanto,
a transição epidemiológica segue com desigualdades: a
parcela de brasileiros que vive em condições de moradia
e renda semelhantes às de países desenvolvidos apresenta
morbidade e mortalidade também similares às desses países;
já o restante da população, que constitui a maior parte dos
brasileiros, convive com a pobreza e os escassos recursos
na atenção à saúde.
Foi demonstrada, recentemente, a correlação entre a
variação evolutiva do Produto Interno Bruto (PIB) per capita
em municípios do Rio de Janeiro e a redução da mortalidade
por doença arterial coronariana.11 Mais uma vez destaca-se
a importância da necessidade de melhores condições de
vida para reduzir a mortalidade cardiovascular. Por este
e outros motivos, Martins et al.,8 chamam atenção para a
necessidade de fragmentar a discussão quanto à tendência
de morte no Brasil pela distinção dos perfis encontrados, que
correspondem a distintos PIB e indicadores de educação.
O grande desafio no Brasil será reconhecer esse novo
perfil que se descortina e traçar estratégias direcionadas
de acordo com as peculiaridades encontradas, levando
à maior promoção de saúde para toda população de
forma equânime.
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Previsão Prognóstica dos Parâmetros do Teste de Esforço
Cardiopulmonar em Pacientes com Insuficiência Cardíaca e
Fibrilação Atrial
Prognostic Prediction of Cardiopulmonary Exercise Test Parameters in Heart Failure Patients with Atrial Fibrillation
António Valentim Gonçalves,1 Tiago Pereira-da-Silva,1 Rui Soares,1 Joana Feliciano,1 Rita Ilhão Moreira,1 Pedro
Rio,1 Ana Abreu,1 Rui Cruz Ferreira1
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Hospital de Santa Marta,1 Lisboa – Portugal

Resumo
Fundamento: A fibrilação atrial (FA) está associada ao aumento da mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca (IC).
Objetivo: Avaliar se o risco de pacientes com FA pode ser estratificado com precisão em relação aos pontos de corte do
teste de esforço cardiopulmonar (TECP) para seleção do transplante cardíaco (TC).
Métodos: Avaliação prospectiva de 274 pacientes consecutivos com IC com fração de ejeção do ventrículo esquerdo
≤ 40%. O endpoint primário foi um composto de morte cardíaca ou TC urgente no seguimento de 1 ano. O endpoint
primário foi analisado através de vários parâmetros do TECP para a maior área sob a curva e para o valor preditivo
positivo (VPP) e negativo (VPN) em pacientes com FA e ritmo sinusal (RS) para detectar se os atuais pontos de corte para
a seleção de TC podem estratificar com precisão o grupo com FA. Diferenças estatísticas com valor de p < 0,05 foram
consideradas significativas.
Resultados: Havia 51 pacientes no grupo de FA e 223 no grupo RS. O endpoint primário foi maior no grupo FA (17,6%
vs. 8,1%, p = 0,038). O valor de corte de pVO2 para a seleção do TC mostrou um VPP de 100% e um VPN de 95,5%
para o endpoint primário no grupo FA, com um VPP de 38,5% e um VPN de 94,3% no grupo RS. O valor de corte da
inclinação VE/VCO2 apresentou valores mais baixos de VPP (33,3%) e valor semelhante de VPN (92,3%) aos resultados
de pVO2 no grupo FA.
Conclusões: Apesar do fato de a FA apresentar um pior prognóstico para os pacientes com IC, o atual ponto de
corte de pVO2 para a seleção de TC pode estratificar com precisão esse grupo de alto risco. (Arq Bras Cardiol. 2020;
114(2):209-218)
Palavras-chave: Fibrilação Atrial/mortalidade; Pico do Fluxo Expiratório; Teste de Esforço; Consumo de Oxigênio;
Insuficiência Cardíaca; Prognóstico.

Abstract
Background: Atrial fibrillation (AF) is associated with increased mortality in heart failure (HF) patients.
Objective: To evaluate whether the risk of AF patients can be precisely stratified by relation with cardiopulmonary exercise test (CPET) cut-offs
for heart transplantation (HT) selection.
Methods: Prospective evaluation of 274 consecutive HF patients with left ventricular ejection fraction ≤ 40%. The primary endpoint was a
composite of cardiac death or urgent HT in 1-year follow-up. The primary endpoint was analysed by several CPET parameters for the highest area
under the curve and for positive (PPV) and negative predictive value (NPV) in AF and sinus rhythm (SR) patients to detect if the current cut-offs
for HT selection can precisely stratify the AF group. Statistical differences with a p-value < 0.05 were considered significant.
Results: There were 51 patients in the AF group and 223 in the SR group. The primary outcome was higher in the AF group (17.6% vs 8.1%, p
0.038). The cut-off value of pVO2 for HT selection showed a PPV of 100% and an NPV of 95.5% for the primary outcome in the AF group, with
a PPV of 38.5% and an NPV of 94.3% in the SR group. The cut-off value of VE/VCO2 slope showed lower values of PPV (33.3%) and similar NPV
(92.3%) to pVO2 results in the AF group.
Conclusions: Despite the fact that AF carries a worse prognosis for HF patients, the current cut-off of pVO2 for HT selection can precisely stratify
this high-risk group. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):209-218)
Keywords: Atrial Fibrillation/mortality; Peak Expiratory Flow Rate; Exercise Test; Oxygen Consumption; Heart Failure; Prognosis.
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Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) e a fibrilação atrial (FA)
frequentemente coexistem,1 com a FA ocorrendo, de acordo
com alguns relatos, em mais de 50% dos pacientes com IC e
a mesma em mais de um terço dos pacientes com FA.2 Como
a carga de cada uma dessas condições está aumentando, elas
foram chamadas de as duas novas epidemias de doenças
cardiovasculares (DCV).3
A presença de FA em pacientes com IC está associada
a consequências hemodinâmicas adversas, que podem
exacerbar a IC, aumentando a morbidade e a mortalidade.4-6
O teste de esforço cardiopulmonar (TECP) é um poderoso
preditor de mortalidade em pacientes com IC e é utilizado
como critério padrão para a necessidade de transplante
cardíaco (TC),7 com pico de consumo de O2 (pVO2) e a razão
entre ventilação e produção de CO2 (inclinação VE/VCO2)
como as ferramentas de avaliação de risco mais utilizadas.8
Entretanto, há menos informações sobre se os pacientes
com IC e FA podem ser estratificados com precisão com
os atuais pontos de corte do TECP objetivando a seleção
para o TC. Como a combinação de IC e FA resulta em um
prognóstico pior, um encaminhamento oportuno para TC ou
suporte circulatório mecânico pode ser extraordinariamente
importante para reduzir o efeito prognóstico negativo da FA
em pacientes com IC.
O presente estudo busca comparar a importância
prognóstica dos parâmetros do TECP nos pacientes com IC
em FA versus aqueles em ritmo sinusal (RS).

Métodos
A investigação foi realizada em conformidade com os
princípios descritos na Declaração de Helsinque. O comitê
de ética institucional aprovou o protocolo do estudo. Todos os
pacientes forneceram o consentimento informado por escrito.
População de pacientes e protocolo de estudo
O estudo incluiu uma análise de centro único de 274
pacientes consecutivos com IC encaminhados à nossa
instituição com fração de ejeção do ventrículo esquerdo
(FEVE) ≤ 40% e classe II ou III da New York Heart Association
(NYHA), de 2009 a 2016. Todos os pacientes foram
encaminhados para avaliação pela equipe de insuficiência
cardíaca e possível indicação para transplante cardíaco ou
suporte circulatório mecânico. Pacientes com TC eletivo
durante o período de seguimento (pacientes com indicação
de TC e o coração ficou disponível no primeiro ano de
seguimento) foram excluídos da análise.
O seguimento prospectivo incluiu avaliação inicial dentro
de um período de um mês em cada paciente com:
• Dados clínicos, incluindo etiologia da IC, dispositivos
implantados, medicamentos, comorbidades, classe NYHA e
escore do Heart Failure Survival Score (HFSS);9
• Dados laboratoriais;
• Dados eletrocardiográficos;
• Dados ecocardiográficos;
• Dados do CPET.
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Os pacientes foram excluídos se uma das seguintes
condições estivesse presente:
• Idade < 18 anos;
• Revascularização coronária percutânea planejada ou
cirurgia cardíaca;
• TC eletivo no período de seguimento;
• Comorbidades causando limitações ao exercício (doença
cerebrovascular, comprometimento musculoesquelético ou
doença vascular periférica grave);
• TC anterior.
Acompanhamento e endpoint
Todos os pacientes foram acompanhados por 12 meses
a partir da data de realização dos exames complementares
mencionados.
O endpoint primário foi composto de morte cardíaca
ou TC urgente (ocorrendo durante uma hospitalização não
planejada com dependência de inotrópicos devido a piora da
IC). Os dados foram obtidos nas consultas ambulatoriais e na
revisão dos prontuários, e foram complementados com uma
entrevista telefônica padronizada para todos os pacientes aos
12 meses de seguimento. Os endpoints secundários incluíram
mortalidade por todas as causas, morte súbita cardíaca e morte
por piora da IC.
Definição da FA
Apenas FA persistente ou permanente foi considerada
para a análise. O diagnóstico foi feito através de registro
eletrocardiográfico na avaliação inicial.
Teste de esforço cardiopulmonar
Um TECP máximo em esteira limitado por sintomas
foi realizado utilizando o protocolo de Bruce modificado
(esteira GE Marquette Series 2000). A análise de gases foi
precedida pela calibração do equipamento. A ventilação por
minuto, a captação de oxigênio e a produção de dióxido de
carbono foram adquiridas respiração-a-respiração, utilizando
um analisador de gás SensorMedics Vmax 229. O pVO2 foi
definido como a maior média de 30 segundos alcançada
durante o exercício e foi normalizado para a massa corporal.10
O limiar anaeróbico foi determinado pela combinação
dos métodos padrão (inclinação V preferencialmente e
equivalentes ventilatórios). A inclinação VE / VCO2 foi calculada
por regressão linear de mínimos quadrados, utilizando dados
adquiridos ao longo de todo o exercício. Vários parâmetros
compostos do TECP também foram calculados. Os pacientes
foram incentivados a realizar exercícios até o quociente
respiratório (QR) ser ≥ 1,10.
Análise estatística
Todas as análises comparam pacientes com FA e pacientes
com RS. Os dados foram analisados no software Statistical
Package for the Social Science para Windows, versão 24.0
(SPSS Inc, Chicago IL). As características basais foram
resumidas como frequências (porcentagens) para variáveis
categóricas, como médias e desvios padrão para variáveis
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contínuas quando a normalidade foi verificada e como
mediana e intervalo interquartil quando a normalidade não
foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O teste t de
Student para amostras independentes ou o teste de MannWhitney, quando a normalidade não foi verificada, foram
utilizados para a análise das variáveis.
Os modelos de riscos proporcionais de Cox univariado e
multivariado foram aplicados, sendo os valores de P para análises
de tempo até o evento baseados em testes de log-rank e razões de
risco para efeitos do tratamento e intervalos de confiança de 95%
apresentados para estudar o endpoint combinado, considerando
os tempo de seguimento de 12 meses.
Para selecionar pacientes que se beneficiariam da
seleção precoce para TC ou suporte circulatório mecânico,
o endpoint primário foi analisado por vários parâmetros do
TECP para a maior área sob a curva (AUC) nos 12 meses de
seguimento. O teste de Hanley & McNeil foi utilizado para
comparar duas curvas de características operacionais do
receptor (ROC) correlacionadas.11
O valor de corte recomendado pela diretriz de pVO2
(pVO 2 ≤ 12 mL/kg/min ou ≤ 14 mL/kg/min sem
betabloqueadores) e da inclinação VE/VCO2 (inclinação
VE / VCO2 > 35 com um QR < 1,05) para a seleção de TC7
foi analisado (e comparados para o valor preditivo positivo e
negativo (VPP e VPN), respectivamente) em nossa população
de pacientes com FA e RS.
Diferenças estatísticas com valor de p < 0,05 foram
consideradas significativas.

Resultados
Visão geral dos grupos FA e RS
Um total de 274 pacientes foram incluídos no estudo, com
51 pacientes no grupo FA e 223 no grupo RS. As características
basais dos grupos RS e FA são apresentadas e comparadas
na Tabela 1.
Em relação aos dados clínicos, os pacientes com FA eram
mais velhos (57,96 ± 8,61 vs. 52,61 ± 12,53, p < 0,001) e
havia menor porcentagem de mulheres.
Os medicamentos com inibidores da enzima de conversão
da angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores da
angiotensina (BRA), betabloqueadores (BB) e antagonistas dos
receptores de mineralocorticoides (MRAs) foram semelhantes
e altamente prevalentes em ambos os grupos, e não foram
encontradas diferenças em relação ao cardioversor-desfibrilador
implantável (CDI) e terapia de ressincronização cardíaca (TRC)
entre os dois grupos. Não houve diferenças significativas
para sódio e NT-proBNP, mas os valores da taxa de filtração
glomerular (TFG) foram menores no grupo FA (65,03 ± 29,05
vs. 76,84 ± 30,20, p = 0,012). Uma porcentagem maior de
disfunção ventricular direita (40,0% VS 13,0%, p <0,001) e
menores valores de FEVE (24,96 ± 7,44 vs. 27,91 ± 7,23,
p = 0,010) revelaram pior função biventricular no grupo FA.
Os dados do TECP não mostraram diferenças em relação
aos parâmetros da frequência cardíaca, mas o grupo FA
apresentou menor pressão arterial basal e pressão arterial
sistólica (PAS) máxima. Diferenças significativas entre os dois

grupos também foram observadas com medidas prognósticas
do TECP, com pior status no grupo FA, demonstrado pela
menor duração do TECP, pVO2, inclinação da eficiência do
consumo de oxigênio (OUES), tempo para o limiar anaeróbio
(LA), pVO2 no LA e uma inclinação VE / VCO2 mais alta
(Tabela 1).
Endpoints primário e secundário
Em 1 ano, o endpoint primário (morte cardíaca ou
TC urgente) ocorreu em 27 (9,9%) pacientes, conforme
mostrado na Tabela 2. Nenhum paciente necessitou de
suporte circulatório mecânico. O grupo FA teve mais eventos
em relação ao desfecho combinado (17,6% vs. 8,1%,
p = 0,038), com mortalidade cardíaca isolada mostrando uma
tendência para pior prognóstico no grupo FA (11,8% vs. 5,4%,
p = 0,097), sem diferença estatisticamente significante em
relação à TC urgente (5,9% vs. 2,7%, p = 0,249).
Os endpoints secundários mostraram maior mortalidade
por todas as causas (17,6% vs. 6,3%, p = 0,008) e maior
morte súbita cardíaca (7,8% vs. 2,2%, p = 0,043) no grupo
FA, sem diferença quanto à morte por piora da IC (3,9 % vs.
3,1%, p = 0,777).
Os dados completos da análise univariada de Cox para
predição do endpoint primário são apresentados na Tabela
3 e na Tabela 4.
O HFSS, Sódio, NTproBNP, disfunção ventricular direita,
FEVE, duração do TECP, recuperação da frequência cardíaca
no primeiro minuto após o término do TECP (RFC1) e PAS
inicial e máxima durante o TECP foram preditores do endpoint
primário em ambos os grupos,
Com exceção do RFC1, os parâmetros de frequência
cardíaca (FC) durante o TECP foram preditores apenas do
endpoint primário no grupo FA, visto com valores mais baixos
de FC máxima, valores mais baixos de FC máxima (%), valores
mais baixos da FC máxima prevista (%) e uma variação menor
da FC durante o exercício, para pacientes com FA para os
quais o endpoint primário ocorreu e para aqueles em quem
o mesmo não ocorreu, respectivamente (Tabela 4), Por outro
lado, o uso de BB foi um preditor apenas do endpoint primário
no grupo RS (Tabela 3),
Relação entre os parâmetros prognósticos do TECP e
desfecho primário
O poder de prever o resultado primário pelos parâmetros
do TECP está representado no índice suplementar. A análise
univariada de Cox mostra que pVO2, pVO2 (%) previsto, pVO2
no LA, VE/VCO2 e OUES são preditores do desfecho primário
em ambos os grupos (p < 0,05 para todos).
Além da análise de Cox, esses parâmetros do TECP foram
analisados para obter a maior AUC no período de seguimento
de 12 meses, No grupo RS, a inclinação VE/VCO2 apresentou
o maior valor de AUC (0,906), seguido pelo pVO2 previsto
(%) (0,903), com OUES apresentando o menor valor de
AUC (0,798), Apesar dessas diferenças numéricas, não foi
encontrada diferença estatisticamente significante quando
o teste de Hanley&McNeil foi aplicado para comparar os
diferentes valores da AUC dos parâmetros do TECP.
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Tabela 1 – Características basais dos grupos FA e RS
RS - n = 223

FA - n = 51

p para ≠ entre grupos

52,61 ± 12,53

57,96 ± 8,61

< 0.001

61 (27,4%)

6 (11,8%)

0,019

26,80 ± 4,07

27,47 ± 4,78

0,361

90 (40,4%)

14 (27,5%)

0,087

iECA/ARA (%)

211 (96,3%)

50 (98,0%)

0,544

BB (%)

179 (80,3%)

40 (78,4%)

0,768

MRA (%)

184 (72,2%)

38 (74,5%)

0,677

Diabetes (%)

43 (21,4%)

10 (22,7%)

0,846

DCI basal (%)

109 (49,8%)

27 (52,9%)

0,493

TRC basa (%)

48 (21,5%)

12 (23,5%)

0,781

HFSS

8,77 ± 0,95

8,22 ± 0,93

< 0,001

Dados clínicos - características
Idade
Sexo feminino (%)
IMC (kg/m )
2

Etiologia isquêmica (%)

Dados laboratoriais
Taxa de filtração glomerular (mL/min)

76,84 ± 30,20

65,03 ± 29,05

0,012

Sódio (mEq/L)

137,8 (135,7-139,3)

136,9 (133,6-139,3)

0,052

NT-proBNP
(pg/mL)

2.046,79 ± 2.223,07

3.247,38 ± 4.578,571

0,097

Dados ecocardiográficos
DDVE (mm/m2)

38 (35-43)

38 (35-43)

0,237

FEVE (%)

29 (22-34)

26 (20-30)

0,010

IM III-IV (%)

87 (39,0%)

12 (23,5%)

0,073

Disfunção do VD (%)

29 (13,0%)

22 (40%)

< 0,001

82 (72-92)

83 (70-100)

0,232

Dados do TECP
FC inicial
FC máxima

137 (121-157)

130 (115-179)

0,747

FC máxima prevista (%)

82,77 ± 12,86

86,88 ± 23,37

0,230

Delta FC durante exercício

53 (39-71)

52 (34-64)

0,636

RFC1

17 (12-26)

16 (10-25)

0,624

PAS Inicial

115 (110-125)

1.110 (100-120)

0,026

PAS máxima

155,30 ± 26,83

145,92 ± 28,98

0,028

Duração do TECP (min)

10,83 ± 3,99

8,53 ± 4,30

< 0,001

Pico QR

1,10 ± 0,09

1,11 ± 0,09

0,340

pVO2 (mL/kg/min)

20,27 ± 5,54

17,81 ± 5,55

0,005

pVO2 previsto (%)

68,12 ± 17,65

63,12 ± 18,29

0,072

Inclinação VE/VCO2

30,64 ± 6,78

34,33 ± 8,88

0,006

OUES

1,83 ± 0,58

1,64 ± 0,60

0,035

LA time (minutos)

7,49 ± 3,44

5,49 ± 3,63

< 0,001

pVO2 (mL/kg/min) no LA

16,35 ± 4,29

14,29 ± 4,32

0,002

Os valores são média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil); Os valores de p são calculados pelo teste t de Student para amostras independentes ou
pelo teste U de Mann-Whitney, conforme apropriado. IMC: índice de massa corporal; IECA: inibidores da enzima conversora de angiotensina; ARA: bloqueadores dos
receptores da angiotensina; BB: betabloqueadores; MRA: antagonistas do receptor de mineralocorticoide; DCI: desfibrilador-cardioversor implantável; TRC: terapia
de ressincronização cardíaca; HFSS: Heart Failure Survival Score; DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo
esquerdo; IM: insuficiência mitral; VD: ventrículo direito; FC: frequência cardíaca; RFC: recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto após o término do
TECP; PAS: pressão arterial sistólica; TECP: teste de esforço cardiopulmonar; QR: quociente respiratório; LA: limiar anaeróbico.
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No grupo de FA, o pVO 2 previsto (%) (0,878) e o
pVO2 (0,869) apresentaram os maiores valores de AUC,
Da mesma forma que no grupo RS, a OUES apresentou
o menor valor de AUC (0,833), mas nenhuma diferença
estatisticamente significante foi encontrada quando o
teste de Hanley&McNeil foi aplicado para comparar esses
parâmetros,.O teste de Hanley&McNeil foi aplicado para
comparar cada parâmetro da AUC do TECP nos grupos
FA versus RS também, sem diferença estatisticamente
significante, A análise multivariada de Cox (Tabela 5)
mostrou que quando o pVO 2 e a inclinação VE/VCO 2
são analisados juntos, diferenças significativas foram
encontradas entre os grupos RS e FA.
No grupo RS, o pVO 2 perdeu seu poder preditivo
(p = 0,280), enquanto a inclinação VE / VCO2 permaneceu
preditiva do desfecho primário (p = 0,001), No grupo FA, a
inclinação VE /VCO2 perdeu seu poder preditivo (p = 0,398)
Tabela 2 – Eventos adversos aos 12 meses de seguimento
Eventos adversos aos 12 meses
de seguimento

RS - n (%)

FA - n (%)

p

Endpoint combinado

18 (8.1%)

9 (17,6%)

0,038

Mortalidade total

14 (6,3%)

9 (17,6%)

0,008

Mortalidade cardíaca

12 (5,4%)

6 (11,8%)

0,097

Morte súbita cardíaca

5 (2,2%)

4 (7,8%)

0,043

Morte por piora na IC

7 (3,1%)

2 (3,9%)

0,777

TC urgente

6 (2,7%)

3 (5,9%)

0,249

0 (0%)

0 (0%)

1,000

Suporte circulatório mecânico

FA: fibrilação atrial; RS: ritmo sinusal; IC: insuficiência cardíaca;
TC: transplante cardíaco.

e o pVO2 mostrou uma tendência de predição do desfecho
primário (p = 0,091).
Resultados semelhantes foram encontrados na análise
multivariada de Cox do pVO2 previsto (%) e da inclinação VE/
VCO2 no grupo FA (p = 0,094 e p = 0,145, respectivamente),
enquanto no grupo RS houve diferença, pois o pVO2 previsto
(%) (p = 0,006) e a inclinação VE /VCO2 (p 0,033) mantiveram
seu poder preditivo (p = 0,006), enquanto o pVO2 não o
manteve (p = 0,280).
A OUES perdeu seu poder preditivo na análise multivariada
de Cox nos grupos RS e FA quando comparado com pVO2
(p = 0,948 e p = 0,539, para o grupo RS e FA respectivamente)
e quando comparado com a inclinação VE/VCO2 (p = 0,503
e p = 0,701, para os grupos RS e AF, respectivamente).
Valor de corte para a seleção da TC: VPP e VPN para o
desfecho primário
A análise univariada de Cox para o desfecho primário dos
dois pontos de corte recomendados do TECP para a seleção
do TC7 (pVO2 ≤ 12 mL/kg/min ou ≤ 14 mL/kg/min sem BB
e inclinação VE/VCO2 ≤ 35) está representada na Tabela
6, mostrando que nos dois grupos, os dois pontos de corte
continuaram sendo preditores do desfecho.
No pVO2 ≤ 12 mL/kg/min ou ≤ 14 mL/kg/min sem BB,
o VPP para o desfecho primário foi de 100% no grupo FA e
38,5% no grupo SR (Tabela 7), com VPN de 95,5% e 94,3%
nos grupos FA e RS, respectivamente. Valores mais altos foram
encontrados quando a análise excluiu pacientes que não
recebiam BB, com VPP de 100% e 75% e VPN de 97,1% e
95,3% para os grupos FA e RS, respectivamente.
Na inclinação VE/VCO2 > 35 (Tabela 7), foram relatados
valores mais baixos de VPP (33,3% e 29,8% para os grupos

Tabela 3 – Análise univariada de riscos proporcionais de Cox (parâmetros que não são do TECP)
Características

Todos

RS

FA

Wald

HR

IC95%

p

Wald

HR

IC95%

p

Wald

HR

IC95%

p

Idade

0,092

0,995

0,965-1,026

0,762

0,768

0,984

0,950-1,020

0,381

0,057

1,010

0,933-1,093

0,811

Sexo

0,524

0,699

0,265-1,845

0,469

1,041

0,525

0,152-1,812

0,308

1,188

2,397

0,498-11,547

0,276

IMC

1,175

0,947

0,859-1,045

0,278

0,183

0,974

0,863-1,099

0,669

1,906

0,887

0,748-1,052

0,167

Betabloqueador

5,139

2,469

1,130-5,393

0,023

4,259

2,713

1,051-6,998

0,039

0,877

1,941

0,484-7,779

0,349

Diabetes

0,130

1,197

0,451-3,174

0,718

0,027

0,910

0,297-2,792

0,869

0,691

2,416

0,302-19,326

0,406

TRC basal

1,614

1,995

0,687-5,790

0,204

1,047

2,160

0,494-9,446

0,306

1,807

2,940

0,610-14,167

0,179

HFSS

34,893

0,233

0,144-0,378

< 0,001

22,674

0,233

0,128-0,424

< 0,001

8,600

0,243

0,095-0,626

0,003

Taxa de filtração
glomerular

3,520

0,586

0,971-1,101

0,061

2,578

0,985

0,967-1,003

0,108

0,205

0,994

0,969-1,020

0,650

Sódio

27,303

0,787

0,720-0,861

< 0,001

14,635

0,766

0,668-0,878

< 0,001

7,668

0,839

0,726-0,947

0,006

NT-proBNP

20,456

8,212

2,234-12,367

< 0,001

15,171

6,263

1,894-10,223

< 0,001

3,187

2,335

1,285-4,534

0,004

DDVE

5,670

1,072

1,012-1,135

0,017

3,001

1,077

0,990-1,171

0,083

1,443

1,049

0,970-1,135

0,230

FEVE7

18,934

0,887

0,840-0,936

< 0,001

13,810

0,884

0,828-0,943

< 0,001

3,351

0,912

0,826-0,998

0,049

Disfunção do VD8

21,377

3,758

2,144-6,588

< 0,001

6,160

2,846

1,246-6,499

0,013

8,346

4,267

1,594-11,419

0,004

6

HR: Hazard ratio; IC: intervalo de confiança; IMC: índice de massa corporal; TRC: terapia de ressincronização cardíaca; HFSS: Heart Failure Survival Score; DDVE:
diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; VD: ventrículo direito.
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Tabela 4 – Análise univariada de riscos proporcionais de Cox (parâmetros do TECP)
Características

Todos

RS

FA

Wald

HR

IC95%

p

Wald

HR

IC95%

p

Wald

HR

IC95%

p

FC inicial

0,220

1,006

0,983-1,029

0,639

2,265

1,024

0,993-1,056

0,132

1,414

0,977

0,940-1,015

0,234

FC máxima

6,259

0,982

0,967-0,996

0,012

0,644

0,992

0,974-1,011

0,422

5,706

0,973

0,951-0,955

0,017

FC máxima (%)
prevista

8,343

0,962

0,937-0,968

0,004

1,864

0,975

0,941-1,011

0,172

5,590

0,958

0,924-0,993

0,018

Delta FC durante
exercício

10,141

0,969

0,951-0,988

0,001

3,324

0,979

0,956-1,002

0,068

6,527

0,960

0,930-0,991

0,011

RFC1

22,484

0,837

0,778-0,901

< 0,001

15,623

0,829

0,755-0,910

< 0,001

5,939

0,869

0,777-0,973

0,015

PAS inicial

13,913

0,946

0,919-0,974

< 0,001

8,317

0,951

0,919-0,984

0,004

4,346

0,939

0,885-0,996

0,037

PAS máxima

21,896

0,959

0,943-0,976

< 0,001

12,029

0,964

0,945-0,984

0,001

7,205

0,954

0,922-0,987

0,007

Duração do TECP
(min)

26,781

0,756

0,681-0,841

< 0,001

20,636

0,730

0,637-0,836

< 0,001

4,009

0,838

0,704-0,996

0,048

HR: Hazard ratio; IC: intervalo de confiança; FC: frequência cardíaca; RFC1: recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto após o término do TECP;
PAS: pressão arterial sistólica; TECP: teste de esforço cardiopulmonar.

Tabela 5 – Análise multivariada de Cox dos parâmetros prognósticos do TECP
Análise multivariada de Cox

RS
HR

IC95%

FA
p

HR

IC95%

p

1) pVO2 vs. inclinação VE/VCO2
pVO2

0,910

0,766-1,080

0,280

0,759

0,551-1,045

0,091

Inclinação VE/VCO2

1,117

1,045-1,194

0,001

1,050

0,937-1,177

0,398

pVO2 (%)

0,933

0,888-0,981

0,006

0,942

0,879-1,010

0,094

Inclinação VE/VCO2

1,070

1,005-1,139

0,033

1,078

0,974-1,193

0,145

2) pVO2 (%) previsto vs. inclinação VE/VCO2

3) OUES vs. inclinação VE/VCO2
OUES

1,508

0,388-5,864

0,553

0,624

0,056-6,975

0,701

Inclinação VE/VCO2

1,170

1,090-1,256

< 0,001

1,123

1,002-1,258

0,046

pVO2

0,742

0,597-0,922

0,007

0,623

0,482-0,907

0,014

OUES

1,061

0,183-6,153

0,948

2,335

0,156-34,907

0,539

4) pVO2 vs. OUES

TECP: teste de esforço cardiopulmonar; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confiança; pVO2: pico de consumo de O2; OUES: inclinação da eficiência do oxigênio.

Tabela 6 – Análise univariada de Cox para o desfecho primário dos dois pontos de corte recomendados para o teste de esforço
cardiopulmonar para a seleção do transplante cardíaco
RS

FA

HR

IC 95%

p

HR

IC 95%

p

pVO2 ≤ 12 mL/kg/min

8,673

3,048-24,680

< 0,001

44,220

8,686-225,129

< 0,001

Inclinação VE/VCO2 > 35

20,858

5,985-72,696

< 0,001

5,613

1,164-27,059

0,032

RS: ritmo sinusal; FA: fibrilação atrial; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confiança; pVO2: pico de consumo de O2.
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FA e RS, respectivamente), com VPN semelhante ao pVO2
(92,3% e 98,3% para os grupos FA e RS, respectivamente).

Discussão
A presença de FA está associada a um efeito prognóstico
negativo na IC, com aumento de mortalidade de 50 a 90%
e progressão da IC no Framingham Heart Study,12 Nossa
população revelou algumas diferenças basais entre os grupos
RS e FA, com alguns dos marcadores prognósticos descritos
anteriormente da IC, pois os pacientes com FA eram mais
velhos,13,14 apresentavam menor TFG,15-17 com pior função
do ventrículo direito18 e menor FEVE.19,20 Em relação aos
parâmetros do TECP, nossos pacientes com FA revelaram uma
capacidade de exercício menor do que os pacientes com RS,
pois apresentavam uma inclinação VE/VCO2 mais alta e menor
duração do TECP, pVO2, OUES, tempo para LA e pVO2 em
LA, Como esperado, essas diferenças se converteram em pior
prognóstico no grupo FA, com um aumento de 2 vezes nos
eventos de endpoint primário (17,6% vs, 8,1%, p = 0,038) e
aumento de 3 vezes na mortalidade por todas as causas (17,6%
vs. 6,3%, p = 0,008) no seguimento de 1 ano.
A maioria dos preditores do endpoint primário foram
preditores para ambos os grupos RS e FA. Foram incluídos
neste grupo o HFSS,21 Sódio,22 NTproBNP,23-25 disfunção
do ventrículo direito,18 menor FEVE,19,20 duração do TECP,
RFC126 e PAS inicial e máxima durante o TECP,27 sendo todos
descritos anteriormente como marcadores prognósticos em
pacientes com IC.
Foram encontradas diferenças em relação à FC máxima e
variação da FC durante o exercício, com valores mais baixos
nos pacientes com FA, prevendo o desfecho primário apenas
nesse grupo.
Pacientes que não recebiam BB foram preditivos do
desfecho primário somente no grupo RS, mas não no grupo FA.
Se isso está de acordo com outros estudos que não revelaram
benefício prognóstico do BB no grupo com FA de pacientes
com IC28-30 ou devido a uma análise de baixa potência, uma
vez que apenas 11 pacientes do grupo com FA não estavam
recebendo BB não pode ser garantido,
Tabela 7 – Proporção de pacientes classificados corretamente aos
12 meses de seguimento
FA

RS

pVO2 ≤ 12 mL/kg/min ou
≤ 14 mL/kg/min sem BB

7/7 - 100%

5/13 - 38,5%

pVO2 > 12 mL/kg/min ou
> 14 mL/kg/min sem BB

42/44 - 95,5%

198/210 - 94,3%

pVO2 ≤ 12 mL/kg/min apenas
em pacientes recebendo BB

5/5 - 100%

6/8 - 75%

pVO2 > 12 mL/kg/min apenas
em pacientes recebendo BB

34/35 - 97,1%

161/169 - 95,3%

Inclinação VE/VCO2 > 35

7/21 - 33,3%

14/47 - 29,8%

Inclinação VE/VCO2 ≤ 35

28/30 - 92,3%

173/176 - 98,3%

FA: fibrilação atrial; RS: ritmo sinusal; pVO2: pico de consumo de O2;
BB: betabloqueadores.

Valor de corte para a seleção do TC: VPP e VPN para o
desfecho primário
Ainda não foi estudado especificamente se os pacientes
com IC e FA podem ser estratificados com precisão com os
atuais pontos de corte do TECP para a seleção de TC, O valor
de corte para pVO2 mostrou um VPP para o desfecho primário
de 100% no grupo FA e 38,5% no grupo RS, com um VPN
de 95,5% e 94,3% nos grupos FA e RS, respectivamente,
Portanto, apesar da FA apresentar um prognóstico pior em
pacientes com IC, o atual ponto de corte do pVO2 para a
seleção de TC pode estratificar com precisão esses pacientes
de alto risco, sem nenhum paciente sob o ponto de corte
sendo diagnosticado erroneamente como paciente de alto
risco e menos de 5% pacientes acima do ponto de corte com
desfecho primário no seguimento de 1 ano (Figura 1).
Esses resultados sugerem que os pacientes sob o ponto
de corte de pVO2 devem ser tratados adequadamente,
considerando-se encaminhar rapidamente para TC ou suporte
circulatório mecânico, uma vez que o tratamento médico está
associado a resultados negativos em um período de 1 ano,
e que podemos estar relativamente seguros em relação aos
desfechos de 1 ano dos pacientes acima do ponto de corte.
Em relação aos pacientes com RS, os menores riscos
associados são responsáveis por um menor VPP acima do
ponto de corte do pVO2, O VPP aumentou de 38,5% para
75%, quando a análise excluiu pacientes que não recebiam
BB, O VPN permanece alto nesse grupo (94,3%). Durante
o exercício, tanto a produção de CO2 quanto a ventilação
aumentam de maneira constante, mas em pacientes com IC,
a inclinação da proporção aumenta.31
Estudos anteriores confirmaram o impacto prognóstico de VE/
VCO2 em pacientes com IC, com valores mais altos associados
a piores desfechos.32-35 Entretanto, o valor de VE/VCO2 em
pacientes com FA e com IC não está tão bem estabelecido,
com diferenças nos resultados em alguns estudos.36,37
Em nosso estudo, com uma inclinação VE/VCO 2 >
35, foram relatados valores mais baixos de VPP (33,3% e
29,8% para os grupos FA e RS, respectivamente), com VPN
semelhante em comparação aos resultados de pVO2 (92,3%
e 98,3% para os Grupos FA e RS, respectivamente, figura 1).
O poder de predizer o desfecho primário pela inclinação
VE/VCO2 revelou uma AUC de 0,906 para o grupo RS
(o mais alto de todos os parâmetros TECP analisados) e 0,844
no grupo FA, sem diferença estatisticamente significante
ao comparar os diferentes valores de AUC dos parâmetros
TECP. Essas diferenças no VPP podem sugerir que, apesar da
inclinação VE/VCO2 ser pelo menos tão boa para a avaliação
prognóstica em pacientes com IC quanto o pVO2, o ponto
de corte a ser utilizado com a inclinação VE/VCO2 não está
tão bem estabelecido como o ponto de corte para pVO2 em
pacientes com FA.
Um estudo anterior mostrou que, em uma análise
multivariada de Cox, o pVO2 foi identificado como único
preditor significativo de eventos cardíacos em pacientes
com IC em RS e a inclinação VE/ VCO2 em pacientes com
FA.38 Nossos resultados, no entanto, não coincidem com os
resultados anteriores. De fato, nossa análise multivariada de
Cox (Tabela 5) mostrou que quando o pVO2 e a inclinação
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Figura 1 – VPP e VPN de pVO2 e da inclinação VE/VCO2.

VE/VCO2 são analisados juntos, o pVO2 perde seu poder preditivo
(p = 0,280) enquanto a inclinação VE/VCO2 permanece
preditiva do desfecho primário (p = 0,001) no grupo RS. No
grupo FA, a inclinação VE/VCO2 perdeu seu poder preditivo
(p = 0,398), enquanto o pVO2 mostrou uma tendência
preditiva do desfecho primário (p = 0,091).
Tem sido demonstrado que o pVO2 previsto (%) é um
marcador prognóstico útil em estudos anteriores de IC.39
Na análise multivariada de Cox do pVO2 previsto (%) e da
inclinação VE/VCO2, o pVO2 previsto (%) manteve seu poder
preditivo no grupo RS (p = 0,006), em contraste com o pVO2,
enquanto no grupo FA, ele mostrou uma tendência à previsão
do desfecho primário (p = 0,094) e apresentou o maior valor
preditivo da AUC (0,878).
A OUES é derivada da plotagem do VO2 em função
do log10VE, que é uma relação aproximadamente linear,
indicando a eficácia com que o O2 é extraído e levado para
o corpo.40 Nos pacientes com IC, a OUES está reduzida
em proporção à gravidade da doença e associada ao
desfecho.41,42 Em nossa população, a OUES teve a AUC
numericamente mais baixa para previsão do desfecho
primário nos grupos FA e RS, e perdeu seu poder preditivo
na análise multivariada de Cox quando comparada ao pVO2
e quando comparada à inclinação VE/VCO2, o que está de
acordo com outro estudo anterior.43
Limitações do estudo
Existem limitações em nosso estudo que devem ser
mencionadas, Embora os dados tenham sido obtidos nas
consultas ambulatoriais, os prontuários médicos foram
revisados e complementados com uma entrevista telefônica
padronizada realizada com todos os pacientes aos 12 meses
de seguimento para coletar dados para os desfechos primários
e secundários, As informações referentes à seleção ou não
do controle do ritmo para o tratamento da FA não foram
coletadas, Apesar disso, o objetivo do estudo foi definir,
durante a avaliação inicial, quais pacientes necessitavam de
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indicação precoce para TC ou suporte circulatório mecânico,
reduzindo a importância das informações mencionadas acima,
Apesar dos sete anos de seguimento de pacientes
avaliados para TC em um centro avançado de insuficiência
cardíaca, a coorte analisada não foi maior que em outros
estudos sobre a relação entre IC e FA.2,36,38 No entanto, o
tamanho da amostra é semelhante a outros estudos que
destacaram o valor dos parâmetros do TECP, inclusive na
seleção de pacientes para TC.8,32,35,44,45
Como os pacientes foram encaminhados para um hospital
terciário para fins de avaliação com a equipe de insuficiência
cardíaca e possível indicação para transplante cardíaco ou
suporte circulatório mecânico, esses pacientes podem não ser
representativos da comunidade com IC mais velha ou com
mais comorbidades, que não são candidatos a tratamento
avançado da IC.

Conclusões
Apesar da FA resultar em um prognóstico pior para os
pacientes com IC, o atual ponto de corte de pVO2 para a
seleção do TC pode estratificar com precisão esse grupo
de pacientes de alto risco. Os achados do presente estudo
sugerem que pacientes com IC e FA e um TECP abaixo do
atual ponto corte de pVO2 para a seleção do TC devem ser
rapidamente encaminhados para TC ou suporte circulatório
mecânico, uma vez que o tratamento médico está associado
a resultados negativos em 1 ano, com um VPP maior do que
os pacientes em RS. Além disso, o ponto de corte do pVO2
parece ter maior VPP do que o ponto de corte da inclinação
VE/VCO2 para a previsão do desfecho primário em pacientes
com IC e FA.
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Teste de Esforço Cardiopulmonar na Avaliação de Candidatos a
Transplante Cardíaco com Fibrilação Auricular
Cardiopulmonary Exercise Test in the Evaluation of Heart Transplant Candidates with Atrial Fibrillation
Miguel Mendes
CHLO - Hospital de Santa Cruz, Carnaxide - Portugal
Minieditorial referente ao artigo: Previsão Prognóstica dos Parâmetros do Teste de Esforço Cardiopulmonar em Pacientes com Insuficiência
Cardíaca e Fibrilação Atrial

Com o objetivo de avaliar se os pontos de corte de dois
parâmetros do teste de esforço cardiopulmonar (TECP),
utilizados por rotina na seleção de pacientes para transplante
cardíaco (TC), também seriam eficientes na presença de
fibrilação atrial (FA) permanente ou persistente em pacientes
com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
(ICFER), Gonçalves et al.,1 nos apresentam, neste número dos
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, o artigo original “Previsão
prognóstica dos parâmetros do teste de esforço cardiopulmonar
em pacientes com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial”.1
No âmbito do seu trabalho, os autores avaliaram se foi
atingido o endpoint primário do estudo, na presença de
duas recomendações das diretrizes da International Society
for Heart and Lung Transplantation (ISHLT):2 (1) consumo de
oxigênio de pico de esforço (pVO2) ≤ 12 mL/kg/min (sob
terapêutica betabloqueadora [BB]) ou ≤ 14 mL/kg/min (na
ausência de BB); e (2) relação entre a ventilação (VE) e a
eliminação de dióxido de carbono (VCO2), expressa como
inclinação VE/VCO2 > 35, quando o quociente respiratório
durante o esforço for inferior a 1,05.
Foram incluídos, nesse estudo, 274 pacientes consecutivos,
de um único centro, com fração de ejeção do ventrículo
esquerdo (FEVE) < 40%. Todos foram avaliados por TECP.
Do total, 51 estavam em FA e 223 em ritmo sinusal (RS).
Verificou-se o atingimento do endpoint primário [TC ou morte
cardíaca (MC)] em 17,6% dos pacientes com FA e em 8,1%
dos pacientes em RS (p < 0,0038).
No contexto da FA, o ponto de corte relacionado com a
VO2 (com ou sem BB) teve um excelente comportamento,
com valor preditivo positivo (VPP) de 100% e valor preditivo
negativo (VPN) de 95,5%. Em contrapartida, o ponto de corte
da inclinação VE/VCO2 revelou VPP de 33,8% e VPN de 92,3%.
No grupo de pacientes em RS, os resultados do ponto
de corte relacionado com o pVO2 foram inferiores, com
VPP de 38,5% e VPN de 94,3%. Valores semelhantes foram
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apresentados pelo ponto de corte da inclinação VE/VCO2,
com VPP de 29,8% e VPN de 98,3%.
Os autores concluíram que os pontos de corte atuais
estratificam com precisão os pacientes em FA, corroborando
a hipótese inicial da sua pesquisa.
Este é o primeiro estudo, de nosso conhecimento, que
avaliou especificamente a aplicação dos critérios da ISHLT
na seleção de pacientes com FA e ICFER para TC. O trabalho
é meritório por ter avaliado a aplicação de tais critérios a
um grupo que tem dimensão significativa nas clínicas de
insuficiência cardíaca (IC).
Aplicação clínica das conclusões do estudo
As principais conclusões do artigo são as seguintes:
1. Os dois critérios da ISHLT adequaram-se melhor aos
pacientes com FA que aos em RS.
2. No contexto da FA, o desempenho do critério VO2 de
pico ≤ 12 ou 14 mL/kg/min, consoante o paciente estar
ou não sob medicação betabloqueadora, tem valor
muito superior ao da inclinação VE/VCO2.
3. Nos pacientes em RS, qualquer dos dois critérios (VO2
de pico e inclinação VE/VCO2 > 35) tem VPP baixo
(< 40%) e VPN elevado (> 90%). Por este motivo, são
mais indicados para identificar os pacientes que não
necessitam de TC.
Parece lógico que os pacientes em FA, com FEVE < 40%,
tenham capacidade funcional inferior à daqueles que estão
em RS, porque a FA reduz o débito cardíaco máximo em
percentagem não inferior a 25%. Por outro lado, muitos desses
pacientes apresentam IC avançada,3,4 com menor capacidade
de extrair oxigênio ao nível muscular, por conta da atrofia
muscular da inatividade e da miopatia inerente à IC. Como o
pVO2 se relaciona não só com o débito cardíaco ao nível do
esforço máximo, mas também com a capacidade de extração
de oxigênio ao nível periférico, é fácil de entender por que
apresentam pVO2 diminuído.
Teria sido interessante avaliar também o critério
pVO2 < 50% do máximo previsto em indivíduos com idade
inferior a 50 anos ou no gênero feminino, classificado como
classe IIa [nível de evidência (NE) B]. O NE deste critério é
superior ao do critério inclinação VE/VCO2, graduado em
classe IIb (NE C). O critério inclinação VE/VCO2 é indicado
pela ISHLT para utilização alternativa, quando não for obtido
um quociente respiratório superior a 1,05 no decorrer do
período de exercício.
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O desempenho pouco eficiente dos critérios utilizados no
grupo em RS, que obtêm VPP inferior a 40%, é surpreendente.
Uma parte da explicação pode ter relação com a presença
de uma percentagem de 40% de mulheres no grupo RS,
comparada com 27,5% no grupo FA (embora com p < 0,087).
Está efetivamente demonstrado que as mulheres têm melhor
prognóstico, apesar de apresentarem valores de pVO2
significativamente inferiores aos dos homens.5
Critérios da ISHLT na estratificação de risco na ICFER
A diretriz de 2016 da ISHLT,2 para colocar pacientes em
lista de TC, foi conservadora e manteve genericamente as
recomendações de 2006. Incluiu de novo uma recomendação
(classe I, NE B) confirmando a adequação do ponto de
corte genérico do pVO2 aos portadores de dispositivo
de ressincronização cardíaca na sequência do estudo
COMPANION e recomendou utilizar os escores de
prognóstico [Heart Failure Survival Score (HFSS) e Seattle
Heart Failure Model (SHFM)] em conjunto com os parâmetros
do TECP (classe IIb, NE B).
Relativamente ao pVO2, manteve como recomendações
de classe I (NE B) os pontos de corte pVO2 ≤ 12 (sob BB) e ≤
14 mL/kg/min (intolerantes a BB). Considera razoável utilizar
como ponto de corte um pVO2 < 50% do máximo previsto nos
pacientes com idade inferior a 50 anos e no gênero feminino,
atribuindo-lhe classificação IIa, NE B.
As diretrizes da ISHLT recomendam utilizar o critério
inclinação VE/VCO 2 > 35 apenas nos casos de TECP
submáximos, isto é, quando o quociente respiratório for
< 1,05 no pico de esforço (classe IIb, NE C).
Guazzi et al.,6 consideraram, em 2012, que a mortalidade
seria superior a 50%, entre 1 e 4 anos, caso estivessem presentes
os critérios inclinação VE/VCO2 ≥ 45, pVO2 < 10,0 mL/kg/min,
oscilações ventilatórias (OV),7 pressão expirada de CO2 (PETCO2)
< 33 mmHg em repouso e com aumento < 3 mmHg no
exercício. Para além da recomendação da utilização de critérios
mais exigentes no pVO2 e, sobretudo, na inclinação VE/VCO2,
Guazzi et al.,6 introduziram dois novos parâmetros na avaliação: as
OV e a PETCO2. Já antes desta publicação, outros autores, entre os
quais Ferreira et al.,8 definiram pontos de corte mais elevados para
a inclinação VE/VCO2. Nesse artigo foi definido o ponto de corte
de 43, bem mais exigente e discriminativo que o critério da ISHLT.
Em 2016, Malhotra et al.,9 demonstraram que pacientes
com ICFER com pVO2 < 12 ou 14 mL/kg/min (com ou sem
BB), inclinação VE/VCO2 > 36, OV, eficiência da captação
de oxigênio inferior a 1,4, atingimento de valor da pressão
sistólica < 120 mmHg e queda da frequência cardíaca
inferior a 6 bpm do pico de esforço para o primeiro minuto
da recuperação tinham mortalidade superior a 20% em 1 ano.
Na linha desses artigos, Wagner et al.,10 revisaram as
recomendações à luz das evidências atuais e classificaram o pVO2,
a sua percentagem relativamente ao pVO2 máximo previsto e a
inclinação VE/CO2 como recomendações de classe I (NE A), a
presença de OV como IIa (NE B) e a eficiência da inclinação de
consumo de oxigênio (OUES; do inglês, oxygen uptake efficiency
slope) e a PETCO2 como recomendações IIb (NE B).
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Indicação para transplante cardíaco com base no TECP
e em escores de risco
A decisão final de colocar um doente sem contraindicação
na lista de espera de TC baseia-se em análise do risco/benefício
das diferentes opções terapêuticas, em função de avaliações
clínica, psicológica e social, e em parâmetros fornecidos pelos
exames complementares.
Os parâmetros provenientes do TECP podem ser
considerados isoladamente ou integrados em escores como
o HFSS e o Metabolic Exercise test data combined with
Cardiac and Kidney Indexes (MECKI). O HFSS tem sete
variáveis, entre elas o pVO2. O MECKI, por sua vez, dá um
peso superior aos dados do TECP ao integrar a inclinação
VE/VCO2 e a percentagem do VO2 máximo previsto entre as
suas cinco variáveis.
Freitas et al.,11 publicaram recentemente um artigo em que
comparam o valor de quatro escores – HFSS, MECKI e dois
escores que integram dados de parâmetros clínicos (SHFM,
10 variáveis; e MAGGIC, 13 variáveis). O MECKI foi o mais
discriminativo para MC ou TC no primeiro ano, com área
sob a curva de 0,87.

Considerações finais
O TECP tem indicação para a estratificação de risco na
ICFER, em particular na avaliação dos candidatos a TC e
assistência ventricular, com o intuito de quantificar a limitação
funcional de forma objetiva e fornecer informação clínica
relevante sobre a etiologia das limitações funcionais que
podem ser de causa cardíaca, pulmonar ou mista.9
Não é possível realizar TECP em pacientes das classes
INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted
Circulatory Support) 1 a 3 (choque cardiogênico, sob
inotrópicos ou sob assistência circulatória), na presença de
arritmias supraventriculares ou ventriculares não controladas
e nos pacientes incapacitados de se exercitarem por patologia
ortopédica ou fragilidade extrema.
Contudo, na maior parte dos pacientes das classes
INTERMACS 4 a 7, desde que selecionado um protocolo
de esforço adaptado à capacidade funcional do doente ou
um ergômetro que permita minimizar as suas limitações
ortopédicas, é possível realizar TECP máximo e obter
parâmetros com elevado valor prognóstico na maior parte
dos pacientes com ICFER.
Considera-se, atualmente, o pVO2, a relação pVO2/VO2
máximo previsto, a inclinação VE/VCO2 e as OV como
os parâmetros fornecidos pelo TECP com maior valor
prognóstico na ICFER.9
O TECP ainda é pouco utilizado em Cardiologia no contexto
de IC porque suas realização e interpretação envolvem alguma
complexidade e por ter um custo mais elevado que o teste
de exercício convencional. Porém, tem grande interesse
por permitir uma avaliação integrada da fisiopatologia dos
aparelhos circulatório, respiratório e locomotor, possibilitando
identificar objetivamente as limitações dos pacientes, a sua
causa, e estratificá-los em termos de prognóstico.
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Resumo
Fundamento: Dados sobre a epidemiologia da insuficiência cardíaca (IC) em áreas pouco desenvolvidas são escassos.
Objetivos: Nosso objetivo foi determinar a morbidade e a mortalidade por IC na Paraíba e no Brasil, e sua tendência
em dez anos.
Métodos: Realizou-se uma busca retrospectiva de 2008 a 2017 utilizando-se o banco de dados do DATASUS incluindo
pacientes com idade ≥ 15 anos, com diagnóstico primário de IC. Os dados da morbimortalidade por IC foram
coletados e estratificados por ano, sexo e idade. Foram realizados correlação de Pearson e teste para tendências de
Mantel‑Haenzsel. Um nível de 5% foi definido como estatisticamente significativo.
Resultados: De 2008 a 2017, as internações por IC diminuíram 62% (p = 0,004) na Paraíba, e 34% (p = 0,004) no Brasil. A taxa
de mortalidade hospitalar aumentou na Paraíba e no Brasil [65,1% (p = 0,006) e 30,1% (p = 0,003), respectivamente], mas a
mortalidade hospitalar em números absolutos apresentou uma diminuição significativa somente na Paraíba [37,5% (p = 0,013)],
o que foi mantido após a estratificação por idade, exceto para os grupos 15-19, 60-69 e > 80 anos. Observou‑se um aumento no
período de internação [44% (p = 0,004) na Paraíba e 12,3% (p = 0,004) no Brasil]. De 2008 a 2015, a taxa de mortalidade por
IC na população diminuiu 10,7% na Paraíba (p = 0,047) e 7,7% (p = 0,017) no Brasil.
Conclusões: Apesar de a taxa de mortalidade por IC estar diminuindo na Paraíba e no Brasil, observou-se um aumento
na taxa de mortalidade hospitalar e na duração da internação por IC. Devem ser realizados estudos clínicos em hospitais
para serem identificadas as causas dessa tendência de aumento. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):222-231)
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca/fisiopatologia; Insuficiência Cardíaca/mortalidade; Insuficiência Cardíaca/
epidemiologia; Comorbidade; Insuficiência Cardíaca/tendências; Hospitalização.

Abstract
Background: Data on heart failure (HF) epidemiology in less developed areas of Brazil are scarce.
Objective: Our aim was to determine the HF morbidity and mortality in Paraiba and Brazil and its 10-year trends.
Methods: A retrospective search was conducted from 2008 to 2017 using the DATASUS database and included patients ≥ 15 years old with
a primary diagnosis of HF. Data on in-hospital and population morbidity and mortality were collected and stratified by year, gender and age.
Pearson correlation and linear-by-linear association test for trends were calculated, with a level of significance of 5%.
Results: From 2008 to 2017, HF admissions decreased 62% (p = 0.004) in Paraiba and 34% (p = 0.004) in Brazil. The in-hospital mortality rate
increased in Paraiba and Brazil [65.1% (p = 0.006) and 30.1% (p = 0.003), respectively], but the absolute in-hospital mortality had a significant
decrease only in Paraiba [37.5% (p = 0.013)], which was maintained after age stratification, except for groups 15-19, 60-69 and > 80 years. It was
observed an increase in the hospital stay [44% (p = 0.004) in Paraiba and 12.3% (p = 0.004) in Brazil]. From 2008 to 2015, mortality rate for HF
in the population decreased 10.7% (p = 0.047) in Paraiba and 7.7% (p = 0.017) in Brazil.
Conclusions: Although HF mortality rate has been decreasing in Paraiba and Brazil, an increase in the in-hospital mortality rate and length of
stay for HF has been observed. Hospital-based clinical studies should be performed to identify the causes for these trends of increase. (Arq Bras
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Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) é a principal causa de
internações hospitalares nos Estados Unidos em pacientes
com idade superior a 65 anos,1,2 e afeta 26 milhões de pessoas
em todo o mundo segundo estimativas.3 Sua prevalência
tem aumentado rapidamente devido ao envelhecimento da
população.1,4 Uma maior expectativa de vida tem sido atingida
graças à adesão ao tratamento medicamentoso, ao uso de
dispositivos de assistência ventricular (DAV) e a um aumento
no número de transplantes cardíacos.1
A Paraíba é um dos nove estados na região nordeste do Brasil
e teve uma população estimada de 4 025 558 habitantes em
2017, o que corresponde ao 13º estado em população entre
os 27 estados do país. O produto interno bruto per capita
da Paraíba foi de 3 594,94 dólares americanos em 2010,
correspondendo ao quarto estado mais pobre do país, e o
índice de desenvolvimento humano em 2014 foi de 0,701, o
sexto mais baixo do país.5,6 Dados sobre a epidemiologia da
IC em países subdesenvolvidos são ainda limitados e baseados
principalmente em coortes de pacientes hospitalizados ou
ensaios clínicos.2 Não existem, no Brasil, dados sobre a
epidemiologia da IC na Paraíba, e existem poucos estudos
que relatem os números da IC na região nordeste do Brasil.7,8
Um melhor entendimento da epidemiologia da IC em áreas
subdesenvolvidas do Brasil, tal como a Paraíba, por meio de
estudos populacionais, poderia levar a um planejamento em
saúde mais efetivo e adequado. O objetivo deste estudo foi
descrever e realizar uma análise de tendência de 10 anos
da morbidade e da mortalidade da IC no estado da Paraíba
e no Brasil.

foram estratificadas por ano, sexo e grupos etários (15-19,
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e ≥ 80 anos).
Dados hospitalares do período entre 2008 e 2017, e dados
populacionais do período entre 2008 e 2015 estavam
disponíveis. Utilizou-se último censo populacional do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.5
Análise dos dados
As variáveis categóricas foram expressas em frequências
e as variáveis contínuas em média ± desvivo padrão (DP).
A taxa de mortalidade hospitalar causada por IC foi obtida
dividindo-se o número de todas as mortes hospitalares por IC
na Paraíba ou no Brasil pelo número de hospitalizações por IC
no ano correspondente. A taxa de mortalidade populacional
por IC foi calculada dividindo-se o número de todas as mortes
por IC na Paraíba ou no Brasil pela respectiva população no
ano correspondente.
As análises foram realizadas utilizando o programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0
(SPPS Inc., Chicago, USA). O teste de Shapiro-Wilk foi usado
para avaliar a normalidade das distribuições dos dados para
as análises posteriores. A correlação de Pearson foi usada
para avaliar a correlação entre variáveis numéricas com
distribuição normal. O teste do qui-quadrado foi realizado
por tabela de contingência e pelo teste de tendência
linear de Mantel‑Haenzsel, o qual corresponde ao teste de
Cochran‑Armitage disponível em outros pacotes estatísticos.9
O nível de significância estabelecido foi de 5%.

Resultados

Métodos

A estatística descritiva das variáveis está apresentada
na Tabela 1.

Modelo do estudo

Hospitalizações

Trata-se de um estudo populacional de análise de série
temporal utilizando o Sistema de Informações Hospitalares
(SIH/SUS), disponível no banco de dados do DATASUS
(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde –
SUS).6 O DATASUS é responsável pela administração de todas
as informações sobre saúde e finanças declaradas por todos os
estados e cidades e pelo Distrito Federal. Essa base de dados
compila informações sobre assistência à saúde, epidemiologia,
morbidade e demografia.
População do estudo
A população de interesse foi composta por brasileiros com
idade superior a 15 anos que utilizaram qualquer serviço de
saúde sob o diagnóstico primário de IC, representado pelo
código I50 da décima revisão da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), entre 2008 e 2017.
Variáveis
Foram extraídos dados epidemiológicos da IC, incluindo
mortalidade absoluta e relativa da população, mortalidade
hospitalar (números absolutos), taxa de mortalidade hospitalar,
número de internações e período de internação. As variáveis

O número total de internações hospitalares por IC na Paraíba
entre 2008 e 2017 foi 51 172, representando a principal causa
de internações por doenças cardiovasculares (29,4%), seguido
por outras doenças cardíacas isquêmicas (13%), acidente
vascular cerebral (11%), hipertensão primária (10%), e infarto
agudo do miocárdio (5%). Durante o mesmo período, a IC
também foi a principal causa cardiovascular de hospitalizações
no Brasil, com 2 380 133 casos (21%). A IC foi responsável por
2,54% e 2,25% de todas as causas de internações hospitalares
na Paraíba e no Brasil, respectivamente.
Uma tendência decrescente no número absoluto de
hospitalizações por IC na Paraíba e no Brasil foi observada
entre 2008 e 2017, correspondendo a um decréscimo de
62% (R = -0,970; p = 0,004; Tabela 2; Figura 1A) e 34%
(R = -0,964; p = 0,004; Tabela 3; Figura 1B), respectivamente.
A frequência de homens internados por IC na Paraíba foi de
52% e no Brasil de 51%.
Quando estratificados por idade, os indivíduos com
idade superior a 60 anos corresponderam a 71% e 73% de
todos os casos de internação por IC na Paraíba e no Brasil,
respectivamente, com o maior número na faixa de idade
entre 70 e 79 anos.
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas da epidemiologia da Insuficiência Cardíaca na Paraíba, de 2008 a 2017
Variáveis

Média

Desvio padrão

Shapiro-Wilk significância*

Óbitos (população) †

739,88

32,92

0,385

Mulheres

387,88

24,07

0,916

Homens

349,63

17,71

0,099

Óbitos (no hospital)

474,50

95,52

0,324

Mulheres

238,80

46,15

0,763

Homens

234,70

52,04

0,161

Taxa de mortalidade populacional (por 100.000) †

19,16

1,09

0,775

Taxa de mortalidade hospitalar (por 100)
Número de admissões
Tempo médio de internação (dias)

9,76

1,84

0,659

5117,20

1805,13

0,176

5,92

0,80

0,121

* No teste de Shapiro-Wilk, a hipótese nula é que a população segue uma distribuição normal; se p < 0,05, os dados não são normalmente distribuídos; † Intervalo
do ano: 2008-2015; Fonte dos dados: Sistema de Informação do SUS (DATASUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).
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Hospitalizações por insuficiência cardíaca na Paraíba (2008-2017)

Hospitalizações por insuficiência cardíaca no Brasil (2008-2017)
300.000

7.000

250.000

6.000

200.000

Internações

5.000
4.000
3.000
2.000

Norte
Nordeste

150.000

Sudeste

100.000

Sul
Centro-oeste

50.000

1.000

0

Ano

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

2010

Total
2009

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

2008

Internações

8.000

Ano

Figura 1 – Tendência do número (absoluto) de internações por insuficiência cardíaca de 2008 a 2017 na Paraíba (A) e regiões do Brasil (B).
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Mortalidade absoluta da população

Taxa de mortalidade da população

A mortalidade por IC em números absolutos da população
apresentou um declínio não significativo de 2008 a 2015 na
Paraíba (R = -0,513; p = 0,175; Tabela 2) e Brasil (R = -0,412;
p = 0,276; Tabela 3), sem diferença quanto ao gênero.
As mulheres representaram 53% dos óbitos na Paraíba e 52%
no Brasil. Na Paraíba, a diminuição no número absoluto de
mortes por IC na população em todas as faixas etárias não foi
estatisticamente significativa (Tabela 2).

A média da taxa de mortalidade por IC na população
foi de 19,2/100 000 (±1,09) na Paraíba e 14,0/100 000
(±0,53) no Brasil, com um declínio significativo de 10,7%
(R = -0,751; p = 0,047; Tabela 2) na Paraíba e 7,7%
(R = -0,905; p = 0,017; Tabela 3) no Brasil entre 2008 e
2015, respectivamente (Figura 2).

Entre 2008 e 2015, a maior proporção de mortes por IC
ocorreu na faixa etária ≥ 80 anos tanto em homens como
em mulheres na Paraíba (50% e 59%, respectivamente) e no
Brasil (38% e 52%, respectivamente). As proporções de mortes
por IC em indivíduos com idade ≥ 60 anos na Paraíba foi
87% nos homens e 90% nas mulheres, e no Brasil 83% nos
homens e 89% nas mulheres.

A mortalidade hospitalar em números absolutos entre 2008
e 2017 apresentou um decréscimo significativo de 37,5% na
Paraíba (R = -0,824; p = 0,013; Tabela 2; Figura 3B) e uma
diminuição não significativa de 14,6% no Brasil (R = -0,504;
p = 0,131; Tabela 3; Figura 3B). Na análise estratificada,
observou-se uma diminuição significativa no número absoluto
de mortes hospitalares por IC tanto para homens como para
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Tabela 2 – Tendências da insuficiência cardíaca na Paraíba, de 2008 a 2017
Variáveis

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Valores de p para
tendências * †

Pearson (R)

Número de
mortes (população)

722

777

772

753

719

768

725

683

------

------

0,175

-0,513

Mulheres

365

398

390

413

386

421

383

347

------

------

0,665

-0,164

Homens

351

374

379

337

332

347

341

336

------

------

0,130

-0,573

Número de óbitos
(no hospital)

472

588

581

561

551

462

461

374

378

317

0,013*

-0,824

Mulheres

220

310

294

282

265

235

224

207

188

173

0,022*

-0,762

Homens

252

278

287

279

286

227

237

167

190

144

0,012*

-0,837

Taxa de mortalidade
(população)

19,25

20,53

20,21

19,55

18,51

19,62

18,38

17,19

------

------

0,047*

-0,751

Taxa de mortalidade
(intra-hospitalar)

6,60

8,50

7,90

8,50

10,10

9,8

11,20

12,00

12,10

10,90

0,006*

0,917

Mulheres

6,35

9,32

8,52

9,02

10,08

10,39

11,49

13,56

12,69

11,93

0,006*

0,908

Homens

6,76

7,67

7,36

8,15

10,20

9,12

11,02

10,61

11,59

9,40

0,013*

0,828

Número de admissões

7143

6890

7331

6571

5450

4739

4102

3112

3115

2719

0,004*

-0,970

Mortes por faixa
etária (população)
15-19 anos

2

2

3

2

1

0

1

1

------

------

0,067

-0,693

20-29 anos

3

8

8

5

5

6

2

6

------

------

0,588

-0,205

30-39 anos

8

16

9

13

9

10

10

8

------

------

0,389

-0,326

40-49 anos

21

22

29

23

25

23

24

13

------

------

0,292

-0,399

50-59 anos

47

42

53

33

45

48

46

36

------

------

0,479

-0,267

60-69 anos

84

88

92

75

92

101

82

93

------

------

0,457

0,281

70-79 anos

164

172

152

172

147

179

174

154

------

------

0,979

-0,010

Mais de 80 anos

387

422

423

427

394

401

385

372

------

------

0,143

-0,553

3

2

3

3

2

2

2

2

4

2

0,815

-0,078

Óbitos por faixa
etária (no hospital)
15-19 anos
20-29 anos

11

10

8

5

5

4

4

7

2

2

0,010*

-0,859

30-39 anos

17

19

16

11

16

12

7

8

6

8

0,008*

-0,887

40-49 anos

24

35

35

35

36

30

19

10

10

17

0,029*

-0,727

50-59 anos

55

53

53

55

63

47

46

24

38

35

0,025*

-0,748

60-69 anos

77

97

96

97

101

86

93

72

76

44

0,061

-0,625

70-79 anos

129

150

136

142

131

119

129

96

89

75

0,009*

-0,865

Mais de 80 anos

149

213

227

211

194

157

156

153

148

129

0,052

-0,649

Tempo médio de
internação (dias)

5

5,2

5,3

5,5

5,6

5,6

6,1

6,5

7,2

7,2

0,004*

0,953

* p < 0,05; † Valor de P para tendências de acordo com teste de tendência linear de Mantel Haenzel; Fonte dos dados: Sistema de Informação do SUS (DATASUS)
e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (contagem de 2010).

mulheres na Paraíba (R = -0,837; p = 0,012 e R = -0,762;
p = 0,022; Tabela 2); tal tendência estatisticamente
significativa não foi observada no Brasil (Tabela 3).
Indivíduos com idade superior a 80 anos apresentaram
a maior proporção de morte hospitalar por IC em números
absolutos na Paraíba e no Brasil de 2008 a 2017 (37%
e 32%, respectivamente) (Figura 4). Na Paraíba, houve

uma redução estatisticamente significativa nas mortes
hospitalares por IC para as categorias de idade: 20‑29 anos
(p = 0,010), 30‑39 anos (p = 0,008), 40‑49 anos
(p = 0,029), 50-59 anos (p = 0,025) e 70-79 anos
(p = 0,009) (Tabela 2).
Outros dados do número de mortes hospitalares por IC por
faixa etária no Brasil estão descritos na Tabela 3.
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Tabela 3 – Tendências da insuficiência cardíaca no Brasil, de 2008 a 2017
Variáveis

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Valores P para
tendências * †

Pearson (R)

Número de mortes
(população)

27.567

27.314

27.544

27.818

26.694

27.290

26.783

27.434

------

------

0,276

-0,412

Mulheres

13.990

14.136

14.236

14.525

13.824

14.014

13.846

14.435

------

------

0,929

0,034

Homens

13.428

13.047

13.159

13.130

12.756

13.166

12.825

12.900

------

------

0,069

-0,689

Número de óbitos
(no hospital)

22.513

23.043

23.667

24.451

23.071

22.858

22.031

22.756

23,519

19,209

0,131

-0,504

Mulheres

11.021

11.356

11.740

12.099

11.426

11.305

10.963

11.450

11,738

10,509

0,401

-0,280

Homens

11.198

11.395

11.676

12.092

11.408

11.301

10.823

11.097

11,577

10,213

0,119

-0,520

Taxa de mortalidade
(população)

14,54

14,26

14,44

14,46

13,76

13,57

13,21

13,42

------

------

0,017*

-0,905

Taxa de mortalidade
(intra-hospitalar)

8,3

8,5

8,9

9,4

9,5

9,7

9,8

10,5

11,0

10,8

0,003*

0,981

Mulheres

8,5

8,7

9,2

9,6

9,8

10,0

10,2

11,0

11,5

11,2

0,003*

0,980

Homens

8,2

8,4

8,7

9,2

9,3

9,4

9,6

10,1

10,6

10,4

0,003*

0,985

Número de
admissões

270.988

269.891

265.038

260.995

242.919

236.550

223.825

217.050

214,432

178,445

0,004*

-0,964

15-19 anos

56

55

47

49

51

41

40

35

------

------

0,014*

-0,926

20-29 anos

206

204

180

176

165

174

159

145

------

------

0,012*

-0,947

30-39 anos

468

415

379

387

396

373

358

355

------

------

0,022*

-0,863

40-49 anos

1.039

1.002

1.034

957

913

920

836

815

------

------

0,011*

-0,957

50-59 anos

2.389

2.303

2.293

2.269

2.259

2.214

2.072

2.157

------

------

0,016*

-0,910

60-69 anos

4.296

4.249

4.196

4.268

4.057

4.230

4.123

4.255

------

------

0,328

-0,370

70-79 anos

7.178

7.027

7.062

7.013

6.727

6.969

6.707

6.845

------

------

0,037*

-0,788

Mais de 80 anos

11.788

11.928

12.206

12.539

12.012

12.259

12.383

12.733

------

------

0,039*

0,782

15-19 anos

87

97

75

73

61

65

59

61

61

38

0,007*

-0,898

20-29 anos

284

271

264

241

220

230

188

176

175

152

0,003*

-0,984

30-39 anos

597

529

503

501

475

451

445

437

434

369

0,008*

-0,887

40-49 anos

1.278

1.216

1.227

1.216

1.104

1.102

981

1.004

1,052

853

0,005*

-0,931

50-59 anos

2.687

2.722

2.736

2.793

2.700

2.620

2.372

2.498

2,569

2,149

0,019*

-0,783

60-69 anos

4.358

4.578

4.739

4.769

4.599

4.452

4.439

4.601

4,783

4,149

0,533

-0,208

70-79 anos

6.337

6.371

6.583

6.820

6.237

6.343

5.984

6.174

6,496

5,706

0,101

-0,546

Mais de 80 anos

6.591

6.967

7.289

7.778

7.438

7.343

7.318

7.596

7,745

7,306

0,064

0,617

Tempo médio de
internação (dias)

6,5

6,4

6,5

6,6

6,7

6,9

7,1

7,3

7,4

7,3

0,004*

0,960

Mortes por faixa
etária (população)

Óbitos por faixa
etária (no hospital)

* p < 0,05; † Valor de P para tendências de acordo com o teste de tendência linear de Mantel Haenzel; Fonte dos dados: Sistema de Informação do SUS (DATASUS)
e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (contagem de 2010).

Taxa de mortalidade hospitalar
A taxa de mortalidade hospitalar aumentou significativamente
em 65,1% na Paraíba (R = 0,917; p = 0,006; Tabela 2), de 6,6%
em 2008 a 10,9% em 2017, e em 30,1% no Brasil (R = 0,981;
p = 0,003; Tabela 3), de 8,3% em 2008 a 10,8% em 2017
(Figura 3A). O aumento na taxa de mortalidade hospitalar por
IC por sexo também foi significativo tanto para homens quanto
mulheres na Paraíba (R = 0,828; p = 0,013 e R = 0,908;
p = 0,006, respectivamente; Tabela 2). Tal tendência também
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foi observada no Brasil, em uma magnitude similar (R = 0,985;
R = 0,980; p = 0,003; Tabela 3).
A taxa de mortalidade hospitalar por IC por faixa etária
foi maior nos indivíduos com idade superior a 80 anos, com
uma média de 14,7% na Paraíba e 14,5% no Brasil (Figura 5)
de 2008 a 2017. Nessa faixa de idade, a taxa de mortalidade
hospitalar por IC por sexo na Paraíba foi 12,4% nos homens
e 15,2% nas mulheres e, no Brasil, 13,7% nos homens e
14,9% nas mulheres.
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Duração da internação hospitalar
O tempo médio de internação hospitalar por IC foi de
5,9 dias (±0,8) na Paraíba e 6,9 dias (±0,4) no Brasil, com
aumento significativo de 44% (R = 0,953; p = 0,004; Tabela 2)
e 12,3% (R = 0,960; p = 0,004; Tabela 3), respectivamente
entre 2008 e 2017 (Figura 6). Na Tabela 4, nós apresentamos
a duração da internação por ano, e os custos associados, tanto
na Paraíba como no Brasil.
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Latina e no Caribe são heterogêneas e escassas. A maioria
dos dados são provenientes da América do Sul (92%), com o
Brasil e a Argentina sendo responsável por 86% dos estudos.10
No Brasil, a maioria dos dados publicados são originários de
áreas desenvolvidas, as regiões sudeste e sul.

Discussão

A IC foi a principal causa de internações entre as doenças
cardiovasculares na Paraíba e no Brasil, e correspondeu a
2,54% e 2,25% de todas as internações, respectivamente.
De maneira semelhante, nos EUA, a IC foi a causa de mais
de um milhão de internações por ano de 2001 a 2009,11 e
representou 1-2% de todas as internações.3

Em nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a
descrever as tendências da epidemiologia da IC em uma região
subdesenvolvida do Brasil. Informações sobre a incidência, a
prevalência, a morbidade e a mortalidade da IC na América

Fang et al.,12 realizaram um estudo para determinar as
tendências na IC nos EUA, utilizando os dados da Pesquisa
Nacional sobre Altas Hospitalares (National Hospital Discharge
Survey) entre 1979 e 2004, e observaram um aumento de
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Tabela 4 – Custo total das internações por IC (US $) e tempo de internação por IC (dias) na Paraíba e no Brasil, de 2008 a 2017
PARAÍBA
Ano

Custo total com hospitalizações (US$)

2008
2009

BRASIL
Duração da admissão (dias)

Custo total com hospitalizações (US$)

Duração da admissão (dias)

1.762.825,91

5

77.940.473,93

6,5

2.286.531,90

5,2

89.837.575,25

6,4

2010

2.541.429,71

5,3

92.835.802,31

6,5

2011

2.378.139,40

5,5

93.939.042,90

6,6

2012

1.939.284,53

5,6

91.509.632,22

6,7

2013

1.694.005,09

5,6

93.561.446,18

6,9

2014

1.578.506,24

6,1

96.199.113,56

7,1

2015

1.233.302,85

6,5

99.069.494,68

7,3

2016

1.249.580,27

7,2

102.181.019,88

7,4

2017

1.103.600,05

7,2

85.390.241,41

7,3

Total

17.767.205,95

5,9 ± 0,8 (média ± DP)

922.463.842,32

6,9 ± 0,4 (média ± DP)

DP: desvio padrão; Fonte dos dados: Sistema de Informação do SUS (DATASUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (contagem de 2010).

185% no número absoluto de internações por IC (de 409 000
para 1 166 000), e as taxas de internações por IC (por 100 000)
aumentou de 219 para 390 no mesmo período. Outros autores,
no entanto, relataram que o número de internações por IC como
diagnóstico primário tem diminuído nos EUA entre 1,0% a 4,3%
por ano desde 2001.11,13 Na América Latina e Caribe, Godoy et
al.,14 mostraram um decréscimo de 32% nas internações por
IC entre 1992-1993 e 2008-2009, o que é consistente com
os nossos resultados de uma diminuição de 34% no número
absoluto de internações por IC no Brasil, e 62% na Paraíba.
Essa redução pode ser um sinal de melhora no manejo dos
fatores de risco para IC,4 de diminuição na incidência de doença
cardíaca isquêmica,15 e melhoria no manejo da IC.16
As internações por IC na Paraíba e no Brasil foram mais
frequentes em indivíduos com idade entre 70 e 79 anos.
Indivíduos com idade superior a 60 anos representaram
71% e 73% das internações por IC na Paraíba e no Brasil,
respectivamente. Tais frequências foram similares à observada

(70%) em estudos prévios conduzidos na América Latina e
Caribe, e nos EUA.2,4 Na Paraíba e no Brasil, a proporção de
mulheres hospitalizadas por IC foi 48% e 49%, similar a de
estudos realizados nos EUA, com 40% a 50% de mulheres.3,17
Um pequeno estudo realizado em uma comunidade no
Brasil relatou que 58% dos pacientes internados com IC eram
mulheres.18 Ainda, o I Registro Brasileiro de Insuficiência
Cardíaca (estudo BREATHE)8 descreveu que 60% de um total de
1263 internações por IC em 51 centros no Brasil eram mulheres.
Em nosso estudo, a taxa de mortalidade por IC encontrada
no período entre 2008 e 2015 foi 19,2/100 000 (±1,09) casos
na Paraíba e 14,0/100 000 (±0,53) casos no Brasil, com uma
redução de 10,7% e 7,7%, respectivamente. Um decréscimo
na taxa de mortalidade por IC também foi descrita no Brasil e
na Argentina: em São Paulo, maior cidade do Brasil, ocorreu
uma diminuição em 29%, de 19,1/100 000 (1992-1993)
para 13,6/100 000 (2008-2009);14 na Argentina, um estudo
de abrangência nacional mostrou uma redução de 23% na
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taxa de mortalidade por IC na população de 1995 a 2005.10,19
Nos EUA, Go et al.,20 compararam o número de mortes por
IC de 1995 a 2010, e encontraram um decréscimo de 2,8%
(287.000 vs. 279.000), o que potencialmente representa
uma diminuição significativa na taxa de mortalidade, dado o
aumento na população norte americana nesses quinze anos.
Nosso estudo relata uma taxa média de mortalidade hospitalar
por IC na Paraíba de 9,2% entre 2008 e 2017. Um estudo
prospectivo realizado em 52 centros de todas as regiões brasileira,
somente com pacientes internados por IC, relatou um total de
12,6% mortes em 1.263 pacientes internados.8 Na América
Latina e Caribe, uma metanálise de 37 estudos revelou uma
mortalidade hospitalar similar de 11,7%.10
Nosso estudo mostrou um aumento na taxa de mortalidade
hospitalar por IC tanto no estado da Paraíba (65%) como no
Brasil (30%) entre 2008 e 2017. Godoy et al.,14 entre 1992‑1993
e 2008-2009, também relataram uma diminuição de 15%
na taxa de mortalidade hospitalar que era de 15% no Brasil.
Nos EUA, no entanto, a taxa de mortalidade hospitalar diminuiu
de 4,5% em 2001 para 2,9% em 2014 segundo estudo que
incluiu pacientes com diagnóstico primário de IC.13 A diminuição
no número de internações por IC durante o período estudado,
tanto na Paraíba como no Brasil, é a razão mais provável para o
aumento da taxa de mortalidade hospitalar. Outra explicação
plausível poderia ser o aumento na sobrevida dos pacientes
com IC, levando ao aumento no número de pacientes idosos,
com IC mais avançada e muitas comorbidades, resultando em
um risco aumentado de morte durante internação. Ainda, é
importante considerar a falta de terapias avançadas em áreas
pouco desenvolvidas, tais como suporte circulatório mecânico
e transplante cardíaco, o que contribuiria para essa tendência
de aumento na taxa de mortalidade por IC na Paraíba, Brasil,
e na América Latina e Caribe.
Apesar do aumento na taxa de mortalidade hospitalar, a
mortalidade hospitalar em números absolutos mostrou um
decréscimo significativo de 37,5% na Paraíba e 14,6% no Brasil
para o mesmo período. Nos EUA, Bueno et al.,21 também
observaram uma diminuição de 50% da mortalidade hospitalar
por IC na população composta por idosos participantes do
programa Medicare entre 1993 e 2008, ao passo que Ni &
Xu22 relataram uma diminuição em 30%.
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por IC, de 8,8 para 6,3 dias (1993‑2008)21 e de 6,8 (1999-2000)
para 6,4 dias (2007-2008).4
Nos EUA, o custo per capita em saúde foi maior que o
produto interno bruto per capita na Paraíba (US$8364,00 e
US$3594,94, respectivamente).24 O status socioeconômico
mais baixo na Paraíba pode representar um fator de risco
para maior morbidade e mortalidade observada em nosso
estudo, já que a população tem acesso limitado a tratamento
efetivo para IC.24 Nos EUA, 52,5% da população com renda
familiar menor que 10 000 dólares apresentam doença
cardiovascular,20,25 e Eapen et al.26 identificaram que uma
maior renda associou-se com menor chance de mortalidade
30 dias após internação por IC.
Limitações
Este é um estudo observacional retrospectivo, e a ausência
de dados individuais dos pacientes impediu o estabelecimento
de relações entre as variáveis. Uma vez que nossos dados
foram derivados de um banco de dados nacional, é possível
que haja ocorrido subnotificação ou notificação errônea
dos dados. Ainda, uma vez que reinternações não são
consideradas no número total de internações por IC, a taxa
de mortalidade hospitalar pode ter sido subestimada.

Conclusões
Este é o primeiro estudo a analisar a epidemiologia da
IC na Paraíba, um estado de baixo status socioeconômico
no Brasil, e a comparar os resultados com dados nacionais
e internacionais. Durante os últimos dez anos, o aumento
na taxa de mortalidade hospitalar por IC na Paraíba e no
Brasil acompanhou a tendência na América Latina e Caribe,
enquanto o aumento na duração da internação por IC difere
da diminuição observada nos EUA. Na Paraíba e no Brasil,
observamos uma diminuição nas internações por IC como
diagnóstico primário bem como no número de mortes por
IC, o que também foi descrito na América Latina, Caribe e
nos EUA. Mais de 87% das mortes por IC na Paraíba e no
Brasil envolveram pacientes com mais de 60 anos de idade.
Observou-se uma maior frequência de mulheres admitidas
por IC, na Paraíba e no Brasil, com taxas de mortalidades
similares em comparação a homens. Uma vez que as mulheres
são geralmente pouco representadas nos ensaios clínicos,
há necessidade de mais estudos com foco nessa população.
Deveriam ser realizados estudos clínicos em hospitais para
identificar as causas para a tendência do aumento da taxa de
mortalidade hospitalar por IC.

As mulheres representaram 53% e 52% da mortalidade por IC
em números absolutos na Paraíba e no Brasil, respectivamente.
A mortalidade hospitalar por IC na Paraíba teve uma proporção
de mulheres semelhante (50,5%). Nos EUA, em 2010, 54,6% de
todas as mortes por IC ocorreram em mulheres.20 Hsich et al.,23
não observaram diferença na mortalidade hospitalar entre
mulheres e homens, considerando pacientes com fração de
ejeção reduzida e pacientes com fração de ejeção preservada.

Contribuição dos autores

Entre 2008 e 2017, a duração média de internações por IC
foi de 5.9 (±0.8) dias na Paraíba e 6,8 (0,4) dias no Brasil, com
um aumento de 44% e 12,3%, respectivamente. Na América
Latina e Caribe, Bocchi et al.,2,24 relataram um período médio
de internação de 5,8 dias entre 1998 e 2012. Ciapponin et al.,10
relataram uma média de 7 dias em 18 estudos, e Godoy et al.,14
encontraram um aumento de 25% no período de internação, de
8,8 (1992-1993) a 11,3 dias (2008-2009) no Brasil. Nos EUA,
dois autores relataram uma diminuição no período de internação
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Tendências da Insuficiência Cardíaca na Paraíba: Diagnóstico mais
Precoce ou Melhor Tratamento? Eis uma das Questões
Heart Failure Trends in Paraíba: Earlier Diagnosis or Better Treatment? – That is One of the Questions
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A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica
com alta prevalência, morbidade e mortalidade no mundo
todo1-7. É também uma das principais causas de internações
hospitalares, com custos diretos e indiretos elevados.1-7
É esperado que a prevalência de IC aumente devido ao
aumento dos fatores de risco cardiovascular na população
em geral e aumento da expectativa de vida. Pacientes idosos
são mais propensos ao desenvolvimento de IC, bem como de
internações por IC. Por esse motivo, espera-se um aumento
no ônus econômico da IC nas próximas décadas.1-7
Dados publicados anteriormente mostraram, entretanto,
algumas diferenças epidemiológicas de acordo com a região do
mundo, quando países em desenvolvimento e desenvolvidos
foram comparados. Dados recentemente publicados do
Heart Failure Long-term Registry da Sociedade Europeia de
Cardiologia, um registro que incluiu um amplo espectro de
países com antecedentes socioeconômicos muito diferentes,
do sul, oeste, norte e leste da Europa, além do Oriente Médio
e Norte da África, mostrou diferenças significativas entre as
regiões em relação às características basais, características
clínicas e também tratamento e desfechos em pacientes com
IC aguda e crônica.8
O Brasil é um país muito grande, com enormes
disparidades entre regiões e, portanto, era importante
realizar um estudo regional.
O artigo de Fernandes et al.,9 publicado nesta revista,
é um estudo retrospectivo sobre dados epidemiológicos
obtidos entre 2008 e 2017, com base no banco de
dados do DATASUS, um banco de dados populacional.9
Eles estudaram dados especificamente do estado da Paraíba,
uma região considerada pelos autores como um estado em
desenvolvimento, em comparação com outras partes do Brasil
e colocaram os resultados em perspectiva, comparando-os
com dados de todo o país. A insuficiência cardíaca foi a
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primeira causa cardiovascular de internações hospitalares,
tanto na Paraíba (29,4%) quanto no Brasil (21%). Houve uma
redução significativa de 62% nas internações e 37,5% nos
números absolutos de mortalidade hospitalar por insuficiência
cardíaca na Paraíba, de 2008 a 2017. No entanto, as taxas
de mortalidade intra-hospitalar aumentaram em 65,1%, de
6,6% para 10,9%. Também foi observado um aumento no
tempo de hospitalização de 44%. Em valores absolutos, os
autores encontraram uma redução não significativa na morte
por insuficiência cardíaca, que, no entanto, foi significativa
na análise da taxa de mortalidade, com declínio de 10,7%,
sendo de 14,0 / 100.000 habitantes. As mesmas tendências
também foram observadas nos dados gerais do Brasil, mas a
magnitude da alteração foi muito maior na Paraíba.
Este artigo levanta muitas questões importantes, que devem
ser abordadas em estudos subsequentes. A redução nas
internações pode ser a principal explicação para a redução
da mortalidade hospitalar em valores absolutos. No entanto, o
aumento da taxa de mortalidade hospitalar é um sinal indireto
de que os pacientes admitidos estavam provavelmente em
piores condições clínicas. A maior taxa de melhora neste estado,
em comparação com o Brasil, pode ser explicada por uma
melhora mais sustentada das condições de vida no estado da
Paraíba na última década, em comparação com outros estados
mais desenvolvidos e provavelmente não melhoraram muito
nos últimos anos porque o potencial para melhoras é mais alto
nos estados em desenvolvimento. Os autores não mostraram
esses dados específicos - houve um aumento mais significativo
no produto interno bruto da Paraíba em comparação com
outros estados? O estudo europeu mostrou que, no norte da
África, a proporção de mulheres é maior quando comparada
a outros grupos, com pacientes mais jovens, com menos
hipertensão, mas com mais diabetes e fumantes.8 A etiologia
isquêmica foi muito menos frequente, a fração de ejeção
foi mais preservada e os pacientes foram menos tratados.8
Nesse registro, a mortalidade por todas as causas em 1 ano foi de
23,6% para pacientes com IC aguda e 6,4% para pacientes com
IC crônica e as taxas de hospitalização em 1 ano foram de 18,7%
e 9,9%, respectivamente. No norte da África, observou‑se
maior mortalidade por todas as causas (15,6%) e menores
taxas de hospitalização (10%) no grupo de IC crônica. Ser do
norte da África foi um preditor independente de mortalidade
por todas as causas no grupo com IC aguda de até 2,7 vezes
em comparação com o sul da Europa. As taxas de mortalidade
mais altas observadas foram parcialmente atribuídas ao uso
muito menos frequente de terapias médicas recomendadas
nas diretrizes para IC com fração de ejeção reduzida, um
problema compartilhado por outros países e regiões de baixa
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e média renda ou por diferenças nos critérios de admissão
hospitalar, também relatados recentemente.8,10,11 No Brasil,
diferenças substanciais são esperadas entre as regiões em
relação às características demográficas, características clínicas
e tratamento, quando comparamos regiões desenvolvidas e em
desenvolvimento, o que pode explicar alguns dos resultados
obtidos nas taxas de mortalidade e hospitalização.
Por essa razão, os resultados apresentados para o estado
da Paraíba requerem informações adicionais para melhor
interpretação, o que em alguns casos contradiz as projeções
de dados mundiais.1,2 Poucos estudos avaliaram as diferentes
tendências da IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr) e
fração de ejeção preservada (HFpEF), mas a IC com fração de
ejeção preservada (ICFEp) pode ser dominante nos próximos
anos, porque nos últimos 20 anos, foram relatadas tendências
de proporção crescente de pacientes com ICFEp e taxas
relativamente estáveis/decrescentes de ICFEr.2 De fato, o
aumento na prevalência de IC pode não estar relacionado a
um aumento na incidência. O envelhecimento da população,
juntamente com a melhora da sobrevida na IC, principalmente
na ICFEr, devido aos avanços no tratamento, é uma explicação
provável.2 Além disso, os programas de prevenção podem
estar reduzindo a incidência, com menor gravidade e
melhor tratamento da cardiopatia isquêmica.2 Entretanto, os
fatores de risco para doença arterial coronariana ainda
estão aumentando. Assim, espera-se uma redução na ICFEr,

bem como um aumento na ICFEp com consequentemente
mais casos de admissão por IC devido à ICFEp, com menor
mortalidade em comparação à ICFEr.2
A redução de internações também deve ser esclarecida.
Informações sobre a disponibilidade do programa de
tratamento de doenças da IC ou o uso de dispositivos
implantáveis (incluindo as características dos pacientes,
mas também a disponibilidade de recursos e a estrutura de
reembolso) podem explicar essa redução.1,3 Outra explicação
possível é que os pacientes com IC podem ser detectados
mais cedo no curso da doença e, com isso, as internações
prematuras podem ser evitadas. Se eles forem tratados de
acordo com as diretrizes, isso também pode adiar e reduzir
as internações e a mortalidade.1
O diagnóstico precoce e o tratamento otimizado são
importantes indicadores de qualidade para o tratamento da
IC, e essa também é uma questão a ser abordada. A assistência
médica na Paraíba é significativamente diferente daquela no
resto do país? Trata-se principalmente de consultas particulares
ou de um sistema público de assistência médica? Como é a
acessibilidade dos pacientes aos cuidados de saúde e quais
foram as melhorias obtidas (se houver) nos últimos anos? Se
possível, todas essas perguntas sobre condições socioeconômicas
e dados de saúde devem ser analisadas de 2008 a 2017 para
verificar qual é a tendência e melhor identificar as principais
especificidades que requerem investimento.
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Resumo
Fundamento: A insuficiência cardíaca crônica (ICC) é uma síndrome complexa que compreende alterações estruturais
e funcionais no coração, mantendo demanda sanguínea adequada a todos os tecidos. Poucas investigações procuraram
avaliar o dano oxidativo ao DNA na ICC.
Objetivo: Quantificar o dano ao DNA utilizando o ensaio cometa no ventrículo esquerdo (VE), pulmões, diafragma,
gastrocnêmio e sóleo em ratos com ICC.
Métodos: Doze ratos Wistar machos (300 a 330 g) foram selecionados para o estudo: placebo (n = 6) e ICC (n = 6).
Os animais foram submetidos a infarto do miocárdio através de ligadura da artéria coronária esquerda. Após seis
semanas, os animais foram sacrificados. Foi realizada uma suspensão celular dos tecidos. O ensaio cometa foi realizado
para avaliar as quebras de fita simples e dupla no DNA. Nível de significância (p) < 0,05.
Resultados: O grupo ICC apresentou maiores valores de pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (PDFVE),
congestão pulmonar, hipertrofia cardíaca e menores valores de derivados máximos positivos e negativos da pressão do
VE, pressão sistólica do VE (p < 0,05). O grupo ICC apresentou maior dano ao DNA (% de DNA da cauda, momento da
cauda e momento da cauda de Olive) em comparação ao placebo (p < 0,001). O tecido com maior dano foi o sóleo,
comparado ao VE e ao gastrocnêmio no grupo ICC (p < 0,05).
Conclusão: Nossos resultados indicam que a ICC afeta todos os tecidos, de maneira central e periférica, sendo mais
afetada no músculo esquelético (sóleo) e está positivamente correlacionada com a disfunção do VE. (Arq Bras Cardiol.
2020; 114(2):234-242)
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Ratos; Ratos Endogâmicos; Distribuição Tecidual; Dano ao DNA; Ensaio Cometa.

Abstract
Background: Chronic heart failure (CHF) is a complex syndrome which comprises structural and functional alterations in the heart in maintaining
the adequate blood demand to all tissues. Few investigations sought to evaluate oxidative DNA damage in CHF.
Objective: To quantify the DNA damage using the comet assay in left ventricle (LV), lungs, diaphragm, gastrocnemius and soleus in rats with CHF.
Methods: Twelve male Wistar rats (300 to 330 g) were selected for the study: Sham (n = 6) and CHF (n = 6). The animals underwent myocardial
infarction by the ligation of the left coronary artery. After six weeks, the animals were euthanized. It was performed a cell suspension of the
tissues. The comet assay was performed to evaluate single and double strand breaks in DNA. Significance level (p) considered < 0.05.
Results: The CHF group showed higher values of left ventricle end-diastolic pressure (LVEDP), pulmonary congestion, cardiac hypertrophy
and lower values of maximal positive and negative derivatives of LV pressure, LV systolic pressure (p < 0.05). CHF group showed higher DNA
damage (% tail DNA, tail moment and Olive tail moment) compared to Sham (p < 0.001). The tissue with the highest damage was the soleus,
compared to LV and gastrocnemius in CHF group (p < 0.05).
Conclusion: Our results indicates that the CHF affects all tissues, both centrally and peripherically, being more affected in skeletal muscle
(soleus) and is positively correlated with LV dysfunction. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):234-242)
Keywords: Heart Failure; Rats; Rats Inbred Strains; Tissue Distribution; DNA Damage; Comet Assay.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que
caracteriza anomalias estruturais e funcionais do coração na
manutenção da demanda sanguínea adequada. A insuficiência
cardíaca crônica (ICC) afeta aproximadamente 1 a 2% da
população de países desenvolvidos e sua prevalência aumenta
pelo menos 10% em adultos idosos.1 Uma das causas mais
comuns de insuficiência cardíaca é o infarto do miocárdio
(IM), que induz a remodelação cardíaca patológica.2
Essa síndrome não afeta apenas o coração, mas também
outros órgãos, como pulmões e músculos esqueléticos.3 A ICC
é caracterizada por alterações na mecânica ventilatória que
prejudicam a captação e o suprimento de oxigênio aos sistemas.
A hipoperfusão, que é sustentada por uma disfunção ventricular
em um ciclo vicioso, induz estresse oxidativo na maioria dos
tecidos.4 O estresse oxidativo é um estado em que a célula está
em desequilíbrio oxidativo, formando espécies mais reativas que
sua capacidade neutralizadora.5 Foi proposto em outro estudo
que biomarcadores do estresse oxidativo, como a concentração
de malondialdeído e ácido úrico, poderiam esclarecer a extensão
do dano oxidativo e orientar o tratamento em pacientes com ICC.6
Como as espécies reativas de oxigênio (ERO) podem danificar
diferentes biomoléculas, como lipídios, proteínas e DNA,
os danos nos ácidos nucléicos não foram consistentemente
investigados na ICC. Um biomarcador que já foi alvo de
investigação é a concentração de 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina
(8-OHdG).7 No entanto, sua medição reflete o dano oxidativo
em um tipo de lesão de DNA, que não reflete o dano total
na hélice do DNA. Para isso, ensaios toxicológicos, como o
cometa, nunca foram testados na ICC, com o objetivo de avaliar
o dano global ao DNA em diferentes tecidos. Essa técnica é
amplamente utilizada em estudos toxicológicos e é considerada
consistente, sensível e altamente reproduzível.8
O ensaio do cometa mede diretamente a extensão do
dano ao DNA, constituído por quebras de fita simples e
dupla do DNA.9 Esse método permite sua medida no sangue
e em todos os tecidos de interesse, expandindo a análise de
danos locais e sua correlação com parâmetros fisiológicos
e funcionais.10 Na insuficiência cardíaca, ainda não está
claro como a incapacidade da insuficiência cardíaca pode
afetar diferentes estruturas além do sistema cardiovascular,
principalmente no dano ao DNA. Como na ICC existe um
cenário de dano oxidativo sistêmico em função da cronicidade
da síndrome, o objetivo deste estudo foi avaliar o dano ao
DNA em diferentes tecidos, como o ventrículo esquerdo, os
pulmões e os músculos esqueléticos (diafragma, gastrocnêmio
e sóleo) em ratos afetados pela doença.

Métodos
Animais
Foram selecionados 12 ratos machos Wistar (100 dias de
idade, de 300 a 330 g) da Unidade de Melhoramento Animal
da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA, Brasil). Os animais foram alojados em grupos de três
animais por gaiola, que receberam comida e água ad libitum
em uma sala específica mantida a 22°C sob um ciclo claro e
escuro de 12:12 horas.

O manejo dos animais obedeceu à Lei nº 11.794, de
08/08/2008, Lei nº 6.899, de 15/07/2009, e à Resolução nº 879,
de 15/02/2008 (CFMV), além de outras disposições aplicáveis
ao uso de animais para pesquisa. O experimento cumpriu as
resoluções do Conselho Nacional de Experimentação Animal,
o Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório
(Instituto de Recursos Animais de Laboratório, Academia
Nacional de Ciências, Washington, D.C., 1996), bem como
dos Princípios Éticos em Experimentação Animal do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).
Este estudo foi aprovado por CEUA/UFCSPA, sob o número
de protocolo 114/13.
Indução de Infarto do Miocárdio (IM)
Os animais foram anestesiados com xilazina (12 mg/kg ip) e
cetamina (90 mg/kg ip), intubados e ventilados artificialmente.
Foi realizada a ligadura da artéria coronária esquerda.
As operações placebo foram realizadas conforme descrito
em outro estudo.11 Após as cirurgias, os animais receberam
uma injeção de cetoprofano (5,4 mg/kg ip) a cada 6 horas –
completando 48 horas – e penicilina (70.000 unidades/ml ip).
As cirurgias foram realizadas por um cirurgião. A taxa de
mortalidade pós-operatória foi de 15%. Após a indução do
IM, foram designadas 6 semanas de recuperação, necessárias
para os animais desenvolverem ICC. Foram utilizadas diferentes
variáveis para caracterizar e documentar a insuficiência cardíaca
desenvolvida por esses animais, como presença de trombos
atriais esquerdos, derrames torácicos, congestão pulmonar,
hipertrofia ventricular esquerda e direita do peso corporal.12
Insuficiência Cardíaca
Os animais que apresentaram pressão diastólica final do
ventrículo esquerdo (PDFVE) maior que 15,0 mmHg, aumento
da razão peso ventricular direito/peso corporal (> 0,8 mg/g) e
presença de congestão pulmonar foram considerados positivos
para ICC.12–14
Avaliação Hemodinâmica
Após a sexta semana, os animais foram anestesiados
com xilazina (12 mg/kg i.p.) e cetamina (90 mg/kg i.p.).
Um cateter de polietileno (PE-50) foi colocado na artéria
carótida direita. A pressão arterial foi registrada e o cateter
foi posicionado no ventrículo esquerdo para realizar o
registro da pressão ventricular. Os dados foram registrados
por um transdutor de pressão (strain gauge, Narco Biosystem
Miniature Pulse Transducer RP-155, Houston, Texas, EUA),
acoplado a um amplificador de pressão. Os sinais analógicos
de pressão foram digitalizados por um sistema de aquisição
de dados (CODAS‑Data Acquisition System, Akron,
Ohio, EUA) com uma taxa de amostragem de 2.000 Hz.
Esses dados foram utilizados para determinar a pressão
arterial diastólica (PAD), a pressão arterial sistólica (PAS), a
pressão arterial média (PAM), a frequência cardíaca (FC), a
pressão sistólica do ventrículo esquerdo (PSVE), a PDFVE e a
dP/dt máxima positiva e negativa do ventrículo esquerdo
(+ dP/dtmax, -dP/dtmax), conforme descrito anteriormente.15
Os animais que apresentaram PDFVE superior a 15 mmHg na
avaliação hemodinâmica foram considerados com disfunção
ventricular esquerda.13
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Coleta de Tecidos
Os animais foram sacrificados por overdose de infusão
intravenosa do pentobarbital anestésico (80 mg/kg i.p.).16
Depois disso, foram removidos os pulmões, o diafragma, o
gastrocnêmio direito, o sóleo direito e o coração. O ventrículo
esquerdo foi separado do ventrículo direito para o ensaio
cometa. Todas as amostras foram armazenadas a –80°C para
análise posterior.
Determinação de tamanho do infarto, hipertrofia cardíaca
e congestão pulmonar e hepática
Os corações foram removidos e pesados, sem sangue
dentro da câmara e sem átrios. O tamanho da área de infarto
foi determinado por planimetria.17 Para avaliar a hipertrofia
cardíaca, a massa de órgãos foi expressa como uma proporção
da massa corporal (massa de tecido/massa corporal - mg/g).18
Foram considerados ratos que desenvolveram insuficiência
cardíaca os animais com hipertrofia ventricular direita (ou
seja, relação massa corporal/peso do ventrículo direito
> 0,80 mg/g).12 Para determinar a congestão pulmonar
e hepática, os pulmões e o fígado de cada animal foram
removidos, pesados e desidratados (80°C) por 48 horas e depois
pesados novamente para avaliar a porcentagem de água.
Eletroforese em gel de célula única (SCGE)
A eletroforese em gel de célula única (SCGE) foi realizada
em condições alcalinas (pH > 13,0).19 Todos os procedimentos
foram realizados evitando qualquer incidência direta de luz.
Para o ensaio, uma suspensão celular do tecido (ventrículo
esquerdo, pulmões, diafragma, gastrocnêmio direito e sóleo
direito) foi realizada em tampão PBS (pH = 7,40) com
homogeneização manual padrão e suave. Essa etapa exigiu a
observação da densidade das células que seriam usadas em
cada lâmina. A câmara de Neubauer foi usada para contar
aproximadamente 7,3 x 105 células/lâmina.
A suspensão de células (40 μl) foi adicionada à agarose
de baixo ponto de fusão (90 μl). Após ser misturado
delicadamente, esse material foi cuidadosamente depositado
sobre uma lâmina previamente coberta com uma fina camada
de gel de agarose com uma lamela, e mantido em uma câmara
úmida a 4°C por 10 minutos, a fim de garantir ainda mais a
suspensão das células teciduais no gel. Em seguida, a lamela
foi cuidadosamente removida e a lâmina foi condicionada
em uma cubeta vertical contendo solução de lise por pelo
menos 1 hora a 4°C.
O passo seguinte consistiu no desdobramento das células
por 30 minutos em um tampão alcalino (pH > 10,0).
Posteriormente, foi iniciado o processo de eletroforese, onde
as células lisadas contidas no gel de agarose foram submetidas
a uma voltagem de 25 mV e 300 mA por 15 minutos em
solução tampão alcalina (pH > 10,0). Em seguida, a placa foi
neutralizada, corada com nitrato de prata, lavada e mantida
em temperatura ambiente para secagem e análise posterior.
As lâminas de cada animal foram feitas em duplicado e
um controle positivo de danos ao DNA com peróxido de
hidrogênio (30 µl/lâmina). A análise foi realizada sob um
microscópio óptico com um aumento de 20x, quantificando
o tamanho da cauda do cometa em 50 a 100 células, de
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acordo com os comprimentos, diâmetros, raios e dimensões
de cometas individuais. Porcentagens de DNA da cauda,
momento da cauda e momento da cauda de Olive foram
utilizadas como parâmetros de quantificação de danos.
Quantificação de danos no DNA
Todos os parâmetros apresentados na sessão de resultados
referentes ao SCGE foram calculados pelo software CASP (CASP
Labs®, Polônia).20 A porcentagem de DNA na fórmula da cauda,
momento da cauda e momento da cauda de Olive está disponível
para consulta nos dados complementares. O momento da cauda
é caracterizado como o produto do comprimento da cauda e
a porcentagem de DNA na cauda. O momento da cauda de
Olive, que é outro parâmetro para dano ao DNA, compreende
o produto da distância (relativa ao eixo x) entre o centro de
gravidade da cabeça e o centro de gravidade da cauda do cometa
e a porcentagem de DNA da cauda.
Tamanho da amostra e análise estatística
Para uma diferença mínima de 23 unidades arbitrárias
de momento da cauda de ± 4 DP, foi possível determinar a
diferença estatística mínima de dois grupos com três animais
cada.21 Em nossa investigação, decidimos usar seis animais
em cada grupo. Os dados são apresentados em média ± DP.
O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado para
avaliar a distribuição das variáveis. Para comparações entre
os grupos, um teste t de Student não pareado e uma análise
de variância bidirecional foram realizados entre os diferentes
tecidos com um teste post hoc de Tukey. Foi considerada uma
significância de 5%. A análise estatística foi realizada usando
o SigmaPlot, versão 12.0 para Windows, e os gráficos foram
criados pelo GraphPad Prism, versão 5.0 para Windows.

Resultados
Parâmetros Morfológicos
Os animais não apresentaram diferença em relação à
massa corporal inicial nem à final. Aqueles submetidos a IM
apresentaram área média de infarto de 36%. Foi possível observar
maior proporção de massa miocárdica, massa ventricular direita
e esquerda/corpo em relação ao grupo placebo, indicando
remodelação cardíaca em ambos os ventrículos. Em relação
à congestão pulmonar e hepática, as taxas mais elevadas da
primeira foram observadas apenas no grupo ICC (Tabela 1).
Parâmetros Hemodinâmicos
Foi observada menor pressão arterial média no grupo
ICC em comparação ao grupo placebo. A PAS e a PAD,
bem como a FC, não apresentaram diferença em relação ao
grupo controle (Tabela 2). Em relação às variáveis de pressão
ventricular, observou-se PSVE e PDFVE maior no grupo ICC,
quando comparado ao grupo placebo (Tabela 2).
A derivada positiva máxima da pressão ventricular (+dP/dtmáx)
apresentou alterações no grupo ICC, apresentando valores
mais baixos, assim como a derivada negativa máxima da
pressão ventricular (-dP/dtmáx), que apresentou valores mais
baixos quando comparados ao grupo controle (Tabela 2).
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Tabela 1 – Massa corporal, características morfométricas cardíacas, área infartada e congestão pulmonar e hepática de ratos de cirurgia
placebo e ratos com disfunção ventricular esquerda
Variáveis

Placebo

ICC

Massa Corporal Inicial (g)

330,25 ± 17,24

328,29 ± 18,12

Massa Corporal Final (g)

400,50 ± 29,61

356,38 ± 32,23

Área Infartada (%)

---

36,39 ± 8,11

MM/BM (mg/g)

2,56 ± 0,08

3,29 ± 0,46*

LV/BM (mg/g)

1,88 ± 0,21

2,36 ± 0,47*

RV/BM (mg/g)

0,58 ± 0,12

1,40 ± 1,01*

Congestão Pulmonar (%)

65,67 ± 9,34

87,31 ± 3,36*

Congestão hepática (%)

70,46 ± 1,05

71,43 ± 1,07

Os valores são apresentados em média ± DP; n = 6 para todos os grupos. Placebo: ratos de cirurgia placebo; ICC: ratos com insuficiência cardíaca crônica; MM/MC: Relação
massa miocárdica/massa corporal; VE/MC: relação massa ventricular esquerda/massa corporal; VD/MC: relação massa ventricular direita/massa corporal. * P < 0,05
comparado ao grupo placebo.

Tabela 2 – Pressão arterial média, diastólica e sistólica, pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, pressão sistólica do ventrículo esquerdo
e alteração máxima/mínima do ventrículo esquerdo ao longo do tempo de ratos de cirurgia placebo e ratos com disfunção ventricular esquerda
Variáveis

Placebo

ICC

PAM (mmHg)

93,01 ± 14,70

76,78 ± 5,83*

PAD (mmHg)

73,54 ± 16,28

67,54 ± 7,15

PAS (mmHg)

99,75 ± 20,91

85,93 ± 5,51

Frequência cardíaca (bpm)

253,56 ± 70,84

245,19 ± 57,69

PDFVE (mmHg)

5,40 ± 2,26

32,55 ± 5,32*

PSVE (mmHg)

104,24 ± 6,03

89,15 ± 3,15*

+ dP/dtmax (mmHg/s)

6.264,33 ± 1.566,47

4.281,63 ± 708,75*

- dP/dtmax (mmHg/s)

5.209,63 ± 1.274,09

2.823,80 ± 540,65*

Os valores são apresentados em média ± DP; n = 6 para todos os grupos. Placebo: ratos de cirurgia placebo; ICC: ratos com insuficiência cardíaca crônica;
PAM: pressão arterial média; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; PSVE: pressão
sistólica do ventrículo esquerdo; +dP/dtmax: derivada positiva máxima da pressão ventricular; -dP/dtmax: derivada negatica máxima da pressão ventricular. * P < 0,05
comparado ao grupo placebo.

Parâmetros de dano ao DNA
Valores mais elevados de dano ao DNA foram observados
em todas as variáveis (% de DNA da cauda, momento da
cauda e momento da cauda de Olive) no grupo ICC, em
todos os tecidos analisados (Tabela 3). O dano ao DNA pode
ser observado na formação e frequência de cometas nas
células do ventrículo esquerdo, do pulmão, do diafragma,
do gastrocnêmio e do sóleo (Figura 1).
Apesar de o dano no DNA ser notavelmente maior em
ratos com ICC em todos os tecidos, quando comparado a
outros tecidos na mesma condição patológica, observou‑se
maior dano no sóleo em relação ao gastrocnêmio e ao
ventrículo esquerdo no grupo com ICC. A diferença entre
o dano tecidual ao DNA em animais placebo e os de ICC
pode ser observada na Figura 2.

Discussão
Embora existam algumas investigações usando o ensaio
cometa na ICC, até onde sabemos, este é o primeiro estudo a
relatar a extensão total do dano ao DNA em diferentes tecidos
em um modelo experimental de ICC. O principal achado dessa

investigação é a reprodutibilidade e aplicabilidade da SCGE no
modelo experimental de IM. Animais com ICC demonstraram
maior extensão de dano ao DNA do que o grupo controle
no coração, pulmões, diafragma e músculos esqueléticos.
Esse achado apoia a principal hipótese de que a ICC afeta a
estabilidade do DNA, não localmente, mas sistemicamente.
Considerando que a ICC é uma síndrome complexa, é
essencial investigar a extensão dos danos que a hipoperfusão
pode promover. Foi apresentado um modelo in vivo de
ICC cujo dano era de duas a seis vezes maior do que na
ausência de insuficiência cardíaca. Os animais deste estudo
demonstraram alterações tradicionais observáveis na ligadura
do modelo de insuficiência cardíaca da artéria coronária
esquerda em ratos.22,23 Observou-se PDFVE média acima de
30 mmHg, caracterizando disfunção ventricular.14 Além disso,
alterações hemodinâmicas tradicionais foram observadas em
animais com ICC, como menor PSVE e derivados máximos
positivos e negativos da pressão ventricular. Os parâmetros
morfológicos também mostraram alterações significativas
na hipertrofia ventricular esquerda e direita, bem como
congestão pulmonar. Todos esses parâmetros (hemodinâmicos
e morfológicos) caracterizam a presença de ICC.12,24,25
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Tabela 3 – Quantificação do DNA em diferentes tecidos de animais e ratos de cirurgia placebo e ratos com insuficiência cardíaca crônica
Placebo

ICC

% Cauda DNA

Momento da Cauda

Momento da Cauda
de Olive

Ventrículo esquerdo

7,65 ± 3,35

0,77 ± 0,44

1,37 ± 0,59

33,29 ± 7,70*

10,51 ± 3,31*

7,04 ± 1,71*

Pulmões

17,86 ± 3,93

6,76 ± 2,59

7,31 ± 2,15

36,20 ± 5,17*

23,30 ± 7,25*

19,10 ± 4,65*

Diafragma

6,86 ± 2,63

1,40 ± 0,93

1,82 ± 0,79

41,23 ± 13,86*

14,06 ± 6,51*

9,82 ± 3,03*

Gastrocnêmio

7,63 ± 4,66

1,04 ± 0,88

1,43 ± 0,70

28,07 ± 15,53*

8,69 ± 5,14*

6,17 ± 3,53*

Sóleo

11,54 ± 2,46

1,53 ± 0,96

1,84 ± 0,76

55,79 ± 11,53*

20,90 ± 5,32*

12,83 ± 3,68*

% Cauda DNA

Momento da Cauda

Momento da Cauda
de Olive

Os valores são apresentados em média ± DP; n = 6 para todos os grupos. Placebo, Ratos de cirurgia placebo; ICC: Ratos com insuficiência cardíaca crônica.
* = p < 0,01 versus placebo em relação à variável e seu tecido correspondente.

O método SCGE, realizado em condições alcalinas, permite
avaliar os danos no DNA global. O dano observado nos
cometas é formado por rupturas de fita simples e dupla não
acopladas à cromatina, em fragmentos de DNA.10 A avaliação
do 8-OHdG em pacientes com ICC foi recentemente
proposta. O 8-OHdG é uma base de purina oxidada, um
dos produtos oxidativos mais frequentes do DNA.26 A maioria
das lesões no DNA pode se manifestar em quebras de fita
simples e dupla, e não apenas em subprodutos oxidativos.
As espécies reativas de oxigênio podem danificar o DNA e
formar bases oxidativas, como a 8-OHdG, a 5-hidroxiuracil,
a 2-hidroxiadenina e a 4,6-diamino-5-formamidopiridina.
Algumas advertências devem ser feitas antes de comparar
os resultados medidos por danos no DNA nuclear, como em
nosso estudo, aos resultados obtidos nas concentrações de
base de purina oxidada. O dano ao DNA medido pelo ensaio
do cometa reflete o dano geral, exceto a medição de 8-OHdG
que não pode afirmar o mesmo.27
Uma metanálise recente demonstrou que oito estudos
avaliaram o dano oxidativo do DNA à lesão específica do
8-OHdG no DNA. Todas as investigações demonstraram
maiores concentrações de 8-OHdG em pacientes com ICC.28
A justificativa para concentrações mais altas de produtos
oxidantes de DNA indica que a maior extensão de dano
genotóxico contribui grandemente para a oxidação do DNA
mitocondrial.29 Os miócitos cardíacos apresentam o maior
conteúdo de mitocôndrias, o que pode indicar maior formação
de ERO e contribuir significativamente para a disfunção
mitocondrial. Embora este estudo não tenha quantificado a
concentração de 8-OHdG, consideramos os danos ao DNA
mais amplamente utilizados para avaliar a quebra das cadeias
de DNA. O estudo de Jaenisch et al. 30 também desenvolvido
por nosso laboratório, utilizou o mesmo método de avaliação de
danos ao DNA (versão alcalina do ensaio cometa) em animais
com ICC submetidos a treinamento muscular respiratório.
Em relação à extensão do dano ao DNA de ratos placebo em
comparação com ratos com ICC, a porcentagem de DNA na
cauda do cometa foi relativamente semelhante aos resultados
obtidos na investigação em células do diafragma.30
Um achado interessante deste estudo foi o maior dano ao
DNA nas células do sóleo do que nas do ventrículo esquerdo,
o que corrobora o fato de que, após IM, o ventrículo se
adapta funcional e morfologicamente e o músculo periférico
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sofre alterações histológicas e bioquímicas.31,32 A fase aguda
do IM é caracterizada pela necrose dos miócitos cardíacos,
que expande a área de necrose do ventrículo esquerdo nas
horas seguintes, afetando estruturas adjacentes.33 Nesta fase
do IM, a extensão do dano ao DNA é provavelmente maior
do que em qualquer outro tecido, como pode ser observado
em citocinas pró-inflamatórias e mediadores autofágicos.34,35
O fato de os cardiomiócitos apresentarem uma taxa de
renovação de aproximadamente 1% em jovens e cerca de
0,45% em idosos36 reforça nossos achados sobre a diferença
de dano ao DNA entre os tecidos de ratos com ICC.
O ventrículo esquerdo mostra alta adaptabilidade para
modificar sua geometria e capacidade de reparar os principais
produtos oxidativos do DNA. Demonstrou-se que o principal
problema da ICC não são as alterações centrais do coração,
mas sim que esta também afeta, indiretamente, todos os
outros órgãos.37 A complexidade do cenário da ICC, como
remodelação cardíaca, alterações na mecânica ventilatória
e hemodinâmica e estado pró-inflamatório sistêmico, leva à
formação de radicais livres de diferentes formas. Esse estado
disfuncional crítico estabelece uma condição de estresse
oxidativo em diferentes órgãos e sistemas.38,39
Nossa hipótese foi de que as células musculares esqueléticas
teriam maior dano ao DNA em ICC.40,41 Por esse motivo,
optamos por analisar dois músculos esqueléticos diferentes
(músculos sóleo e gastrocnêmio) por suas diferentes
proporções de tipo de fibra em ratos com ICC. O músculo
esquelético da ICC é altamente afetado pela hipoperfusão
que aumenta o dano oxidativo interno, principalmente
nas mitocôndrias.42 Como o músculo esquelético é alvo
de dano oxidativo, era esperado que houvesse maior dano
observado em nossos achados. Na ICC, o sistema de defesa
antioxidante nos músculos esqueléticos pode diminuir
constantemente ao longo do tempo.43 É provável que o dano
oxidativo observado no músculo sóleo seja explicado por
sua característica morfológica (por exemplo, maior número
de capilares por fibra, predominância de fibras tipo I, maior
atividade do metabolismo aeróbico).44,45 Por outro lado, o
músculo gastrocnêmio apresenta morfologia de características
mistas, com uma distribuição percentual mais equilibrada
em relação ao tipo de fibras e portanto menor dependência
do metabolismo aeróbico. Por esse motivo, imaginamos que
apresentasse menos danos ao DNA que o músculo sóleo.
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Insuficiência cardíaca crônica

Cirurgia placebo

Insuficiência cardíaca crônica

Cirurgia placebo

Insuficiência cardíaca crônica

Cirurgia placebo

Insuficiência cardíaca crônica

Cirurgia placebo

Insuficiência cardíaca crônica

Sóleo

Gastrocnêmio

Diafragma

Pulmões

Ventrículo esquerdo

Cirurgia placebo

Figura 1 – Imagem das células submetidas à SCGE (ensaio cometa) do ventrículo esquerdo, pulmões, diafragma, gastrocnêmio e sóleo de ratos de cirurgia placebo e
ratos com ICC. Painel A: Células isoladas do respectivo tecido de rato de cirurgia de placebo. Painel B: Células isoladas do respectivo tecido de rato com ICC induzido
por IM. Lâminas manchadas com nitrato de prata. A imagem não mostra formação de cometas no Painel A, mas no Painel B a imagem mostra a formação de cometas
com caudas distintas. O comprimento da cauda representa as quebras de fita simples e dupla de DNA nuclear (ampliação de 20x, barra de escala de 20 µm).

A maquinaria antioxidante muda ao longo do tempo
no ciclo celular (por exemplo: proliferação e diferenciação
miogênica), demonstrando maior expressão da atividade de
enzimas antioxidantes em mioblastos do que em miotubos,
aumentando assim a probabilidade de mortalidade sob

estresse oxidativo. 5 Esse fenômeno é interessante, uma
vez que o desuso dos músculos esqueléticos devido à
intolerância ao exercício é comum em pacientes com ICC,
além de estar relacionado à diminuição da sinalização do
gatilho antioxidante-estimulante da contração muscular.46
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Diafragma

Gastrocnêmio
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Figura 2 – Danos ao DNA em diferentes tecidos, de acordo com% de DNA da cauda, induzido por ICC. Quantificação do dano ao DNA em células isoladas dos músculos
do ventrículo esquerdo, pulmões, diafragma, gastrocnêmio e sóleo em ratos de cirurgia placebo e ratos com ICC. Placebo (n = 6), ICC (n = 6). ANOVA de duas vias,
com teste post-hoc de Tukey. * p < 0,05 vs. Sóleo.

O músculo sóleo não possui a mesma capacidade de
adaptação que o ventrículo esquerdo, o que pode explicar
por que o dano no DNA foi maior.
Limitações
Este trabalho mostra poucas limitações, como a ausência
de avaliação de danos ao DNA em outros tecidos (fígado,
estruturas encefálicas e outros músculos esqueléticos).
Outra limitação que pode enriquecer nossos achados é a
mensuração da mutagênese. A avaliação da mutagênese
da ICC, juntamente com a SCGE, pode levar a um cenário
mais robusto de dano ao DNA e à falta de reparo dessas
lesões. Nosso projeto tem como objetivo avaliar os danos
longitudinais que o modelo experimental de ICC pode levar e
suas diferenças em relação aos tecidos; portanto, a capacidade
do DNA de reparar suas lesões não pôde ser levada a diante.

Conclusão
Nossos resultados mostram danos ao DNA usando SCGE
no modelo experimental de ICC por IM. A disfunção do
ventrículo esquerdo afeta claramente o tecido cardíaco,
pulmões, diafragma, gastrocnêmio e sóleo e foi associada à
extensão do dano ao DNA, afetando mais o músculo sóleo do
que o ventrículo esquerdo e o gastrocnêmio. O teste do cometa
demonstrou ser uma ferramenta confiável para quantificar
danos ao DNA em diferentes tecidos de animais com ICC e o
músculo sóleo demonstrou ser mais afetado pela insuficiência
cardíaca do que o ventrículo esquerdo e o gastrocnêmio.
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O Dano ao DNA na Insuficiência Cardíaca Crônica: Consequências
Além do Coração
DNA Damage in Chronic Heart Failure: Consequences Beyond those in the Heart
Camila Renata Corrêa1 e Jéssica Leite Garcia1
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Minieditorial referente ao artigo: Quantificação de Dano em DNA em Diferentes Tecidos em Ratos com Insuficiência Cardíaca

A insuficiência cardíaca crônica (ICC) afeta aproximadamente
1 a 2% da população de países desenvolvidos e sua prevalência
aumenta aproximadamente 1% em indivíduos com idade entre
55 e 64 anos e até 17,4% em indivíduos com idade maior
ou igual a 85 anos.1,2 A ICC é uma patologia complexa, com
múltiplas causas. O infarto do miocárdio (IM) figura como a
mais comum de suas etiologias. É caracterizada por alterações
estruturais ou funcionais cardíacas que afetam a mecânica
ventilatória, prejudicando a captação e o suprimento de
oxigênio aos sistemas e induzindo o estresse oxidativo.2
O estresse oxidativo, também nomeado atualmente como
desequilíbrio redox,3 é conhecidamente uma condição associada
ao desenvolvimento de diversas patologias, seja como gatilho ou
consequência. O sistema biológico de reações de oxirredução
pode sair de seu estado de equilíbrio quando a formação das
espécies oxidantes supera a defesa antioxidante. Esse cenário
favorece a oxidação de biomoléculas (lipídios, proteínas, DNA),
resultando em dano estrutural e funcional das mesmas, ou seja,
contribuindo para desfechos patológicos significativos.4
A pesquisa publicada neste número dos Arquivos
Brasileiros de Cardiologia teve como objetivo avaliar o
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dano ao DNA em diferentes tecidos, como o ventrículo
esquerdo, os pulmões e os músculos esqueléticos (diafragma,
gastrocnêmio e sóleo) em ratos submetidos ao IM para
induzir a ICC.5 O interesse dos autores em avaliar a influência
dessa patologia sobre outros tecidos é muito relevante, pois
mostra as consequências desse quadro em outros órgãos
além do coração. O indicador avaliado nesse trabalho foi
o DNA, uma biomolécula vulnerável a diversos agentes
que podem provocar danos.6 Em condições normais, cerca
de 99% dos danos do DNA podem ser reparados, mas
aproximadamente 1% pode permanecer no genoma da
célula.7 Os danos ao DNA não reparados podem resultar em
perda de informação genética, ou interferência na transcrição
e replicação, sendo, portanto, deletérios ao organismo.6
Outro aspecto de grande importância é que os danos no
DNA podem induzir à mutação,8,9 que pode ser relacionada
com várias doenças, entre elas o câncer.10 Assim, a detecção
de danos ao DNA constitui importante conduta em pesquisas
ligadas ao desenvolvimento de doenças.
O trabalho mostra que o dano ao DNA foi notavelmente
superior em todos os órgãos avaliados no grupo com
ICC, justificado provavelmente pela hiperperfusão nesses
locais, a qual gerou um estado pró-oxidativo tóxico a essa
biomolécula. Apesar de esse trabalho analisar a lesão global
do DNA, a qual pode ser produzida por outras etiologias e
não somente o dano oxidativo, trabalhos em seres humanos
já mostram a presença de O8-OHdG, um produto da
oxidação de purinas, no plasma de pacientes com ICC,
confirmando que essa doença acarreta lesão oxidativa do
DNA. Sendo assim, os resultados do presente estudo vêm
confirmar que há consequências em diferentes órgãos
advindas da ICC e que investigações devem ser feitas para
minimizar futuras complicações.
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Long-Term Mortality in Cardioinhibitory Carotid Sinus Hypersensitivity Patient Cohort
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Resumo
Fundamento: A resposta cardioinibitória (RCI) à massagem do seio carotídeo (MSC) caracteriza-se por assistolia ≥ 3 segundos
provocada por 5 a 10 segundos de MSC. Existe uma preocupação de que pacientes com RCI e episódios prolongados de
assistolia possam falecer em consequência direta de bradiarritmia, ou em decorrência de lesão cerebral, trauma grave ou
arritmia ventricular pausa dependente.
Objetivos: Determinar a mortalidade total, a mortalidade cardiovascular e a mortalidade relacionada ao trauma de uma
coorte de pacientes com RCI à MSC e comparar essas mortalidades com as de uma coorte de pacientes sem RCI à MSC.
Métodos: Em 2006, 502 pacientes com idade igual ou superior a 50 anos foram submetidos à MSC. Destes, 52 pacientes
(10,4%) foram identificados com RCI. A sobrevida desta coorte foi comparada àquela observada em uma coorte de
408 pacientes sem RCI por meio de curvas de Kaplan-Meier. A regressão de Cox foi utilizada para avaliação da relação
entre a RCI à MSC e a mortalidade. Variáveis com p < 0,05 foram consideradas estatisticamente significativas.
Resultados: Após seguimento máximo de 11,6 anos, 29 dos 52 portadores de RCI (55,8%) faleceram. A mortalidade total, a
mortalidade cardiovascular e a mortalidade relacionada ao trauma desta coorte de pacientes não foram significativamente
diferentes daquelas encontradas nos 408 pacientes sem RCI (mortalidade total com RCI: 55,8% versus 49,3% sem RCI; p: 0,38).
Conclusões: No fim do seguimento, a mortalidade dos 52 portadores de RCI foi semelhante à observada em uma
coorte de pacientes sem RCI. A mortalidade cardiovascular e a relacionada ao trauma também foi semelhante nas duas
coortes. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):245-253)
Palavras-chave: Massagem Seio Carotídeo/mortalidade; Bradicardia; Síncope; Estimulação Cardíaca Artificial.

Abstract
Background: Cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity (CICSH) is defined as ventricular asystole ≥ 3 seconds in response to 5–10 seconds
of carotid sinus massage (CSM). There is a common concern that a prolonged asystole episode could lead to death directly from bradycardia or
as a consequence of serious trauma, brain injury or pause-dependent ventricular arrhythmias.
Objective: To describe total mortality, cardiovascular mortality and trauma-related mortality of a cohort of CICSH patients, and to compare
those mortalities with those found in a non-CICSH patient cohort.
Methods: In 2006, 502 patients ≥ 50 years of age were submitted to CSM. Fifty-two patients (10,4%) were identified with CICSH. Survival of this
cohort was compared with that of another cohort of 408 non-CICSH patients using Kaplan-Meier curves. Cox regression was used to examine the
relation between CICSH and mortality. The level of statistical significance was set at 0.05.
Results: After a maximum follow-up of 11.6 years, 29 of the 52 CICSH patients (55.8%) were dead. Cardiovascular mortality, trauma‑related
mortality and the total mortality rate of this population were not statistically different from that found in 408 patients without CICSH.
(Total mortality of CICSH patients 55.8% vs. 49,3% of non-CICSH patients; p: 0.38).
Conclusion: At the end of follow-up, the 52 CICSH patient cohort had total mortality, cardiovascular mortality and trauma-related mortality
similar to that found in 408 patients without CICSH. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):245-253)
Keywords: Carotid Sinus,Massage/mortality; Bradycardia; Syncope; Cardiac Pacing, Artificial.
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Introdução
A hipersensibilidade do seio carotídeo (HSC) é caracterizada
por assistolia de pelo menos 3 segundos, denominada resposta
cardioinibitória, ou uma queda da pressão arterial (PA)
sistólica de pelo menos 50 mmHg, denominada resposta
vasodepressora, ambas provocadas por 5 a 10 segundos de
MSC.1,2 Estudos epidemiológicos realizados em pacientes com
mais de 40 anos de idade demonstram que a prevalência
da HSC na população é elevada, variando de 10% a 50%.3,4
A HSC é ainda mais frequente nos homens e nos portadores
de doença aterosclerótica.3,4
A HSC não está necessariamente relacionada a manifestações
clínicas.1 Este fato a diferencia da síncope do seio carotídeo
(SSC), que se caracteriza por perda da consciência associada
à resposta cardioinibitória ou vasodepressora.1,5 A SSC é
considerada uma das principais causas de síncope reflexa
no idoso.6 O tratamento de indivíduos com síncope e RCI à
MSC tem como objetivo diminuir a recorrência de episódios
sincopais,1,2 mas também é justificado pelo temor de que um
episódio prolongado de assistolia possa provocar a morte,
diretamente ou como consequência de lesão cerebral, trauma
grave ou arritmia ventricular pausa dependente.5,7 Este estudo
tem como principal objetivo determinar a mortalidade a longo
prazo de uma coorte de portadores de RCI à MSC. Além disso,
pretende-se comparar as mortalidades por todas as causas,
por doenças do sistema circulatório, por doença isquêmica do
coração e a mortalidade relacionada ao trauma desta coorte
com a de uma coorte de pacientes sem RCI à MSC.

Métodos
Na fase inicial deste estudo, realizada no ano de 2006,
502 pacientes com idade igual ou superior a 50 anos
foram selecionados aleatoriamente de uma amostra de
1.686 indivíduos encaminhados ao setor de eletrocardiografia
de um hospital público de nível terciário.8 Estes 502 indivíduos
foram submetidos à MSC, sendo identificados 52 pacientes com
RCI (assistolia ≥ 3 segundos) e 450 sem RCI. Em todos os casos,
a MSC foi realizada na posição supina, inicialmente do lado
direito e posteriormente do lado esquerdo durante 10 segundos
por um único examinador com experiência na realização do
procedimento. Mais detalhes sobre a seleção dos pacientes nesta
fase do estudo e sobre as técnicas utilizadas para realização da
MSC podem ser encontradas em um artigo prévio.8
Na fase atual do estudo, os 502 pacientes submetidos à MSC
em 2006 foram divididos em grupos. O primeiro, composto pelos
52 portadores da RCI, e o segundo, composto pelos 450 pacientes
sem RCI. A sobrevida de ambos os grupos foi avaliada por meio
de seguimento ativo e, nos pacientes sem este acompanhamento,
através de pesquisa no banco de dados do Sistema de Informações
de Mortalidade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro (SIM SES‑RJ). Para estabelecer se pacientes sem seguimento
ativo foram submetidos a implante de marca-passo durante o
seguimento, obteve-se acesso à base de dados de autorizações
de internação hospitalar (AIH) pagas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Por esse sistema foram identificados os pacientes
submetidos a implante de marca‑passos, cardiodesfibriladores e
ressincronizadores pagos pelo SUS do estado do Rio de Janeiro.
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Em todos os casos, foi considerado como causa básica dos
óbitos aquela descrita no banco de dados do SIM SES-RJ.
Foram determinadas como mortes por doenças do sistema
circulatório àquelas registradas no capítulo IX da Décima
Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
por doença isquêmica do coração os códigos I20–I25 da CID-10
e a mortalidade relacionada ao trauma os códigos S00–T14,
T66–T98, V01-V29, V80–V94, V98–W19, W65–W74,
Y85–Y89 da CID-10.
Aspectos bioéticos
Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em
pesquisa local (protocolo número: 2.383.341) de acordo
com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
– Resolução no 466/2012.
Análise estatística
Os dados foram analisados com o auxílio do software R
Core Team (2018). O teste de Shapiro-Wilk foi o empregado
para verificar a normalidade dos dados. Variáveis contínuas
de distribuição normal foram apresentadas sob as formas de
média e desvio-padrão, sendo as diferenças entre os grupos
comparadas pelo teste t de Student não pareado. Variáveis
categóricas foram comparadas utilizando-se os testes do χ2
ou o teste exato de Fisher bicaudal. As variáveis com p menor
que 0,05 foram consideradas estatisticamente significativas.
Construíram-se curvas de sobrevida pelo método de
Kaplan-Meier. Na construção destas curvas considerou-se
como data de início do seguimento o dia em que os pacientes
foram submetidos à MSC e como data de fim o dia 31 de
dezembro de 2017. Na comparação entre as curvas de
sobrevida, utilizou-se o teste de Log-rank.
A regressão de Cox foi utilizada para análise de uma eventual
relação entre a RCI à MSC e a mortalidade total. Dois modelos
foram criados. O primeiro ajustado por sexo, idade e presença
de aterosclerose. O segundo com ajustes adicionais para história
de tabagismo, hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia.

Resultados
Características da população
Na primeira fase do estudo, 52 portadores de RCI foram
identificados em meio aos 502 pacientes submetidos à MSC.8
Sete destes 52 indivíduos apresentavam história de síncope
e 40 eram usuários de medicação cronotrópica negativa.
Os 52 pacientes foram aconselhados a evitar a estimulação
inadvertida do seio carotídeo, e, em 12 deles, a dose de
medicação cronotrópica negativa foi reduzida. Nesta primeira
fase do estudo nenhum paciente foi submetido a implante de
marca-passo definitivo.
As características dos portadores e dos não portadores de
RCI à MSC encontram-se descritas na Tabela 1. Houve evidente
predomínio do sexo masculino entre os portadores de RCI.
Neste grupo de pacientes a prevalência de cardiopatia estrutural
e de doença aterosclerótica também foi significativamente
maior do que nos pacientes sem RCI.
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Tabela 1 – Características dos portadores e dos não portadores de RCI à MSC.
*
Sexo masculino
Idade (média ± DP)
Idade ≥ 65 anos

42 pacientes sem
seguimento (sem RCI)

408 pacientes sem RCI

52 pacientes com RCI

52 pacientes com RCI versus
408 sem RCI (valor p; OR [IC 95%])

14/42 (33,3%)

206/408 (50,5%)

39/52 (75,0%)

p: 0,001; OR: 2,94 (1,52−5,67)

65,4 ± 10,4

64,93 ± 9,74

66,31 ± 8,15

p: 0,33

20/42 (47,6%)

203/408 (49,8%)

31/52(59.6%)

p: 0,18

FC antes MSC (média ± DP)

68,6 ± 13,6

68,7 ± 14,19

62,4 ± 15,6

p: 0,003

Síncope ou queda inexplicada
no ano que precedeu a MSC

8/42 (19,0%)

56/408 (13,7%)

7/52 (13,5%)

p: 0,95

Cardiopatia estrutural

19/42 (45,2%)

277/408 (67,9%)

46/52 (88,5,0%)

p: 0,002; OR: 3,62 (1,51−8,70)

Aterosclerose

18/42 (42,8%)

198/408 (48,5%)

37/52 (71,2%)

p: 0,002; OR: 2,61 (1,39−4,91)

História de IAM

10/42 (23,8%)

128/408 (31,4%)

28/52 (53,8%)

p: 0,001; OR: 2,55 (1,42−4,58)

Revascularização
miocárdica prévia

5/42 (11,9%)

88/52 (21,6%)

20/52 (38,5%)

p: 0,007; OR: 2,27 (1,23-4,17)

Passado de cirurgia de
revascularização miocárdica

2/42 (4,8%)

58/408 (14,2%)

16/52 (30,8%)

p: 0,002; OR: 2,68 (1,40−5,14)

HIstória de ICP

3/42 (7,1%)

30/408 (7,4%)

4/52 (7,7%)

p: 0,93

Fibrilação atrial

2/42 (4,8%)

20/408 (4,9%)

2/52 (3,8%)

p: 0,73

ECG normal

13/42 (31%)

112/408 (27,5%)

8/52 (15,4%)

p: 0,06

Uso de substâncias
cronotrópicas negativas

28/42 (66,6%)

235/408 (57.6%)

40/52 (76.9%)

p: 0,007; OR: 2,45 (1,25−4,18)

Hipertensão

29/42 (23,8%)

311/408 (76,2%)

40/52 (76,9%)

p: 0,91

Diabetes

10/42 (26,2%)

93/408 (22,8%)

14/52 (26,9%)

p: 0,51

Dislipidemia

20/42 (47,6%)

215/408 (52,7%)

35/52 (67,3%)

p: 0,046; OR: 1,84 (1,00−3,40)

Tabagismo

7/42 (16,7%)

41/408 (10%)

10/52 (19,2%)

p: 0,047; OR: 2,13 (0,99−4,56)

RCI: resposta cardioinibitória; MSC: massagem do seio carotídeo; IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio ; ECG: eletrocardiograma; FC: frequência cardíaca;
IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronariana percutânea.

Seguimento dos 52 portadores de resposta
cardioinibitória à MSC
Vinte sete pacientes com RCI foram acompanhados
ativamente. No final do acompanhamento nenhum deles havia
sido submetido a implante de marca-passo, 19 encontravam-se
vivos e 8 tinham falecido. As informações de seguimento dos
25 pacientes sem acompanhamento ativo foram recuperadas
nas bases de dados do SIM SES-RJ e de AIH: 21 pacientes
haviam falecido e 4 encontravam-se vivos. Até o dia 31 de
dezembro de 2017, nenhum destes 25 pacientes foi submetido
a implante de marca-passo definitivo. Assim, no total, 29 dos
52 (55,8%) portadores de RCI à MSC faleceram ao longo do
seguimento (tempo máximo: 11,6 anos) (Figura 1).
No final desse acompanhamento, a taxa de mortalidade
dos 7 pacientes com RCI à MSC e história de síncope foi
de 57,1%. Índice muito semelhante ao observado nos
45 pacientes com RCI que não apresentavam antecedentes
de episódios de perda da consciência (55,5%).
Seguimento dos pacientes sem resposta
cardioinibitória à MSC
Nenhuma informação sobre acompanhamento foi registrada
a respeito de 42 dos 450 pacientes sem RCI à MSC. Cento e
dois dos 450 pacientes sem RCI à MSC foram acompanhados

ativamente e informações sobre os 306 indivíduos restantes
foram recuperadas nas bases de dados do SIM SES-RJ e de
AIH. No total, 201 dos 408 (49,3%) pacientes sem RCI haviam
morrido até o último dia de seguimento; nenhum deles foi
submetido a implante de marca-passo. Um dos 207 que se
encontravam vivos no final do acompanhamento havia sido
submetido a implante de marca-passo em virtude de bloqueio
atrioventricular total de etiologia degenerativa.
Comparação de desfechos nos grupos de pacientes com e
sem resposta cardioinibitória à MSC
A Figura 1 sintetiza o esquema deste estudo e compara
a taxa de mortalidade dos pacientes com e sem RCI à MSC.
Na Figura 2, verifica-se a distribuição de respostas às MSC
direito e esquerdo dos indivíduos que faleceram ao longo
do seguimento e daqueles que se encontravam vivos ao
final do estudo. As medianas de duração dos intervalos RR
observadas durante as MSC foram semelhantes nos pacientes
que faleceram durante o acompanhamento e estavam vivos
no fim do seguimento.
A Tabela 2 compara as taxas de mortalidade das coortes com
e sem RCI. As curvas de sobrevida são apresentadas na Figura 3.
A mortalidade total ao fim de 5 e 10 anos de seguimento da
coorte de portadores de RCI à MSC foi de 21,1% e de 51,9%,
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60 foram excluídos
• 26 não consentiram com estudo
• 31 tinham contra-indicação à MSC
• 3 eram portadores de marca-passo

562 selecianados
aleatoriamente

1686 pacientes
ambulatoriais
com idade ≥ 50 anos
referenciados para
realizar ECG

502 pacientes
submetidos à MSC

450 RCI ausente

52 pacientes com
assistolia ≥ 3s
Prevalência RCI:
10,4%

42 pacientes sem seguimento
408 pacientes

27 pacientes seguidos
ativamente.
Nenhum foi submetido
a implante
de marca-passo

25 pacientes com
informações
encontradas no banco
de dados dos SIM/AIH.
Nenhum marca-passo

102 pacientes seguidos
ativamente.
01 dos pacientes foi
submetido a implante
de marca-passo

19 vivos
no final
do seg.

04 vivos
no final
do seg.

75 vivos
no final
do seg.

8
Óbitos

21
Óbitos

29/52 paciente faleceram (55,8%)

27
Óbitos

306 pacientes com
informações
encontradas no banco
de dados SIM/AIH.
Nenhum marca-passo

132 vivos
no final
do seg.

174
Óbitos

201/408 paciente faleceram (49,3%)

Figura 1 – Desenho e resultados do estudo sobre resposta cardioinibitória (RCI) à massagem do seio carotídeo (MSC) – seguimento (seg.) de 11,6 anos.

Duração do maior intervalo RR (em segundos)

Massagem do seio carotídeo direito

Massagem do seio carotídeo esquerdo

10

10

8

8

6

6

p = 0,639

4

4

3

3

2

2

0

0
Falecidos

Vivos

p = 0,117

Falecidos

Vivos

Figura 2 – Duração do maior intervalo RR observado durante a massagem do seio carotídeo direito e esquerdo. O boxplot à esquerda representa os pacientes que
faleceram durante o seguimento, e o boxplot à direita, os pacientes que estavam vivos ao fim do seguimento.
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Tabela 2 – Mortalidade no final do seguimento dos portadores e dos não portadores de RCI à MSC
Com RCI

Sem RCI

Valor de p

Número de óbitos no final do seguimento

29/52 (55,8%)

201/408 (49,3%)

0,38

Número de óbitos por doenças cardiovasculares

11/52 (21,2%)

76/408 (18,6%)

0,66

Número de óbitos por doença isquêmica do coração

7/52 (13,5%)

32/408 (7,8%)

0,17

Número de óbitos relacionados a traumas

0/52 (0,0%)

3/408 (0,7%)

1,00

RCI: resposta cardioinibitória; MSC: massagem do seio carotídeo.

RCI ausente

RCI presente

1,00

Sobrevida

0,75

0,50

0,25

p = 0,52

0,00
0

2

4

6
8
Anos de seguimento

10

12

Número de pacientes sob risco
RCI ausente

408

360

323

288

256

225

0

RCI presente

52

47

42

38

30

27

0

0

2

4

6
8
Anos de seguimento

10

12

Figura 3 – Curvas de sobrevida dos portadores (em azul) e dos não portadores (em vermelho) de resposta cardioinibitória (RCI) à massagem do seio carotídeo.

respectivamente. A sobrevida mediana desta coorte foi de
10 anos (IC 95%: 7,4–12,6 anos). Não foram encontradas
diferenças significativas entre as curvas de sobrevida das coortes
de pacientes com e sem RCI. Nos modelos de regressão de
Cox nenhuma relação entre a RCI à MSC e a mortalidade
foi detectada. Nesta análise, a idade no momento da MSC,
as histórias de diabetes, de dislipidemia, de tabagismo e a
presença de doença aterosclerótica associaram‑se a pior
sobrevida (Tabela 3).

Discussão
Neste estudo, demonstra-se pela primeira vez fora do
continente europeu que portadores de RCI à MSC apresentam
taxa de mortalidade semelhante àquela encontrada em pacientes
sem esta resposta. A sobrevida mediana dos 52 portadores de RCI
à MSC foi de 10 anos (IC 95%: 7,4–12,6 anos). As mortalidades
por doenças do sistema circulatório e a mortalidade relacionada

ao trauma, desfechos importantes em indivíduos com períodos
prolongados de assistolia, também foram semelhantes nas duas
coortes. Estes resultados encontram-se em consonância com os
observados por Hampton et al.9 Estes autores não conseguiram
encontrar nenhuma associação entre a RCI à MSC e a sobrevida
em uma coorte do Reino Unido.9 Nesta coorte formada por
1.504 portadores de HSC, a idade mediana dos pacientes era de
77 anos e 59% da população era do sexo feminino.9 A sobrevida
mediana dos pacientes desta coorte que apresentavam RCI pura
foi de 8 anos (IC 95%: 7,3–8,7 anos).9 Esta sobrevida foi inferior à
observada nos 52 portadores de RCI do presente estudo, mas não
foi significativamente diferente daquela encontrada nos idosos
ingleses com resposta vasodepressora pura (7 anos; IC 95%:
6,4–7,4 anos).9 Neste mesmo estudo, os autores verificaram
que as taxas de mortalidade total, cardíaca e cerebrovascular
dos pacientes com SSC não eram diferentes daquelas de um
grupo-controle formado por pacientes ingleses com o mesmo
perfil de sexo e faixa etária.9
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Tabela 3 – Relação entre RCI à MSC e mortalidade por todas as causas – resultados da regressão de Cox
OR

IC 95%

Valor de p

Modelo 1
Com RCI

0,921

0,618 – 1.372

0,686

Idade

1.037

1.022 – 1.051

< 0,001

Sexo masculino

1.144

0,874 – 1.498

0,328

Aterosclerose

1.733

1.321 – 2.276

< 0,001

Com RCI

0,946

0,633 – 1.412

0,785

Idade

1.043

1.028 – 1.058

< 0,001

Sexo masculino

1.078

0,820 – 1.418

0,588

Modelo 2

Hipertensão

1.032

0,745 – 1.431

0,847

Dislipidemia

0,645

0,486 – 0,855

0,002

Diabetes

1.529

1.135 – 2.062

0,005

Tabagismo

1.617

1.090 – 2.400

0,0170

Aterosclerose

1.884

1.408 – 2.522

< 0,001

RCI: resposta cardioinibitória; MSC: massagem do seio carotídeo; OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança.

Em outro estudo europeu, a história natural de 262
portadores de SSC foi avaliada por Brignolle et al.10 Trinta e
quatro por cento deles faleceram ao longo de um seguimento
de 46 ± 23 meses.10 Essa alta mortalidade foi atribuída
à idade avançada dos mesmos e ao grande número de
comorbidades. 10 Achados semelhantes foram descritos
por Sutton et al.,7 que descreveram mortalidade de 36%
ao longo de 5 anos,7 e por Claesson et al.,11 que avaliaram
a sobrevida de 106 pacientes portadores de HSC, sendo
64 deles portadores de RCI. Após acompanhamento médio
de 8,6 ± 2,1 anos, a mortalidade destes 106 pacientes não
foi significativamente diferente daquela encontrada em
166 pacientes sem HSC (32% versus 22%; p: 0,073).
Assim, até hoje, nenhum estudo conseguiu comprovar a
existência de uma relação independente entre a RCI à MSC e
o risco de morte. Nesses estudos, todos europeus, ressalta‑se
que a história natural de grande parte dos pacientes com RCI
pode ter sido modificada pelo implante de marca-passos.
Neste estudo a mortalidade mostrou-se associada à idade dos
pacientes, à doença aterosclerótica e a fatores de risco para
aterosclerose. Estas associações sugerem que a RCI à MSC deva
ser interpretada como um marcador de risco. Esta hipótese é
corroborada pelos resultados da regressão de Cox, que avaliou a
associação entre a mortalidade e a idade no momento da MSC,
e entre a mortalidade e a presença de doença aterosclerótica, e
não demonstrou nenhuma relação entre os desfechos e a RCI.
Pacientes com SSC e resposta vasodepressora são
usualmente tratados com medidas que incluem o uso de meias
elásticas, manobras de contrapressão, redução ou suspensão
de substâncias hipotensoras e o uso de fludrocortisona e
de alfa‑agonistas.1 Por outro lado, pacientes com episódios
recorrentes de síncope e RCI pura ou predominante
são frequentemente tratados com estimulação cardíaca
artificial.1,2,7 No entanto, muitos dos estudos que justificam
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a indicação de implante de marca-passo em pacientes com
síncope e RCI foram observacionais ou ensaios clínicos de
desenho aberto, nos quais os pacientes do grupo-controle não
foram tratados.10-12 Os resultados destes estudos devem ser
interpretados com cuidado. A possível remissão espontânea
da sintomatologia, as dificuldades em registrar os sintomas
de desfecho e o desenho aberto desses ensaios clínicos
continuam levantando dúvidas a respeito do significado
dos seus achados. Em trabalhos similares, a indicação de
marca‑passo na síncope vasovagal foi avaliada.13-15 No estudo
inicial, com desenho aberto, o marca-passo mostrou-se efetivo
na redução de recorrências de síncope. No entanto, em
publicação subsequente, com desenho cego, o implante de
marca-passo não foi benéfico.16
Questionamentos a respeito de a capacidade da estimulação
cardíaca artificial reduzir a recorrência de sintomas em
pacientes portadores de outras formas de síncope reflexa são
ainda maiores. Estes questionamentos são endereçados em
duas revisões sistemáticas recentemente publicadas. Em uma
delas, uma análise de mortalidade foi realizada.16 Nesta análise,
que incluiu 3 estudos de pacientes com SSC e um estudo de
pacientes com síncope vasovagal, o implante de marca-passo
não foi capaz de reduzir a mortalidade.16
Existem apenas 2 ensaios clínicos randomizados de
pacientes com síncope e RCI de desenho cego.17,18 No primeiro
deles,17 um ensaio clínico controlado e cruzado com desenho
cego randomizou 32 pacientes idosos com história de pelo
menos 3 episódios de queda atribuída aRCI à MSC para
implante de marca-passo de dupla-câmara (DDD) ou para
implante de marca-passo de dupla-câmara que se manteve
programadamente desligado, ou seja, sem estimulação
ventricular.17 Estes pacientes tinham idade média de 77 anos e
foram acompanhados por 1 ano (6 meses em DDD e 6 meses
sem estimulação ventricular).17 No final do seguimento,
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verificou-se redução semelhante do número de quedas
nos dois grupos de pacientes.17 Os resultados deste estudo
foram comprometidos por uma alta taxa de atrito. Sete dos
32 pacientes randomizados não completaram o estudo, e
4 destes haviam falecido durante o seguimento (12,5% de
mortalidade).17 Três dessas 4 mortes ocorreram subitamente
no domicílio, sendo duas em pacientes randomizados para
marca-passo “desligado”.17 A necropsia destes pacientes
revelou morte por acidente vascular cerebral isquêmico e
duas por cardiopatia isquêmica.17 O quarto paciente faleceu
após colectomia realizada em virtude de infarto mesentérico.18
No segundo estudo,18 foram identificados 141 pacientes
idosos com história de síncope ou queda atribuída a RCI à
MSC. Estes pacientes foram randomizados para implante
de marca-passo DDD ou para implante de gravador de
eventos. Após 2 anos de seguimento, o número de episódios
de síncope ou queda mostrou-se semelhante nos 2 grupos.
Críticos deste ensaio clínico argumentam que o maior intervalo
RR provocado pela MSC nesses 141 pacientes foi de apenas
3,1 segundos. Por este motivo, consideram pouco significativa
a RCI encontrada nestes pacientes. De acordo com estudos
fisiopatológicos realizados em militares saudáveis, o tempo
de isquemia cerebral anóxica necessário para provocar
perda de consciência é de aproximadamente 7 segundos.19
Assim, dificilmente uma pausa ventricular de 3 segundos seria

responsável por um episódio de síncope. Com base nesses
achados e fundamentando-se em um estudo epidemiológico
no qual o percentil 95 de intervalos RR provocados pela MSC
foi de 7,3 segundos, Krediet et al.20 propuseram a adoção de
uma nova definição de HSC.20 De acordo com estes autores,
somente períodos de assistolia ≥6 segundos deveriam ser
considerados como RCI patológica. Neste estudo, o maior
intervalo RR encontrado nos 502 pacientes submetidos à
MSC foi de 10,3 segundos, e o percentil 95 de intervalos
RR provocados pela MSC foi de 4,5 segundos. Treze dos
502 pacientes recrutados apresentaram assistolia ≥6 segundos
(Figura 4). No fim do acompanhamento, a mortalidade destes
13 pacientes foi de 53,8%, um valor semelhante àquele
encontrado nos 447 pacientes sem assistolia ≥6 segundos
(53,8% versus 49,9%; p: 0,77).
Limitações
A MSC pode provocar não somente redução da frequência
cardíaca com alentecimento ou bloqueio da condução
atrioventricular, mas também queda da PA.1,2 Esta queda é
um fenômeno rápido e transitório, que só é bem avaliado
quando registrado batimento a batimento por métodos
invasivos ou por meio da pletismografia digital.1 A queda
da PA é mais frequentemente observada quando a MSC é
realizada com os pacientes na posição ortostática durante o

Figura 4 – Exemplo de paciente portador de resposta cardioinibitória à massagem do seio carotídeo (MSC). Homem de 58 anos com história de revascularização miocárdica
percutânea. Negava história de síncope. Seu eletrocardiograma apresenta ritmo sinusal, frequência cardíaca de 60bpm, com inversão da onda T em D3 e aVF. A MSCD
precipitou o aparecimento de 6.360 ms de assistolia, associada a hipotensão arterial (pressão arterial inaudível) e sensação de pré-síncope. Alguns minutos após ocorrência,
foi submetido à MSCE, o que não provocou assistolia. MSCD: massagem do seio carotídeo direito; MSCE: massagem do seio carotídeo esquerdo.
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teste de inclinação.1,6 Em 2006, na primeira fase do presente
estudo, dispositivos utilizados para aferição da PA, batimento a
batimento, não estavam disponíveis em nenhum dos hospitais
públicos da cidade do Rio de Janeiro, e a utilização do teste de
inclinação ainda encontrava-se restrita a poucos centros. Assim,
a resposta vasodepressora foi avaliada na posição supina pelo
esfigmomanômetro. Este método tem baixa acurácia na aferição
da resposta vasodepressora1,6 e, por este motivo, decidiu-se
apresentar apenas o componente cardioinibitório do reflexo.
História de síncope foi relatada em apenas 7 dos 52 portadores
de RCI e em nenhum deles a perda da consciência era recorrente.
Assim, a população deste estudo envolveu predominantemente
pacientes com HSC, e não com SSC. A determinação da história
natural da SSC é uma tarefa difícil porque a maioria dos pacientes
com síncope e RCI é submetida a implante de marca-passo.
Nestes indivíduos, o implante de marca-passo objetiva reduzir
a recorrência dos episódios sincopais.1 De acordo com alguns
autores, este tratamento também poderia modificar a história
natural e a mortalidade de pacientes com SSC.5,7 Como visto,
o implante de marca-passo também se justifica com base no
temor de que um episódio prolongado de assistolia possa
provocar a morte.5,7 Os resultados do presente estudo sugerem
que este temor é excessivo. Apesar disso, destaca-se que as mais
recentes diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
e da Sociedade Europeia de Cardiologia recomendam implante
de marca-passo nos indivíduos com episódios recorrentes de
síncope associados a RCI à MSC.1,2 Ressalta‑se que é fundamental
a confirmação da relação entre a bradicardia e os sintomas,
pois pausas ou bradicardia sem significado clínico podem ser
facilmente induzidas pela MSC de pacientes idosos, sobretudo
quando estes fazem uso de substãncias cronotrópicas negativas.1,2

Conclusão
No presente estudo, demonstra-se que, após um
seguimento máximo de 11,6 anos, 55,8% dos pacientes de
uma coorte de portadores de RCI à MSC faleceram. Esta alta

taxa de mortalidade foi semelhante àquela encontrada em
uma coorte sem RCI. A mortalidade por doenças do sistema
circulatório, a mortalidade por doença isquêmica do coração
e a mortalidade atribuída a causas traumáticas também foi
semelhante nas duas coortes.
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Qual o Significado Clínico Real da Hipersensibilidade do Seio
Carotídeo na Prática Clínica? Um Dilema Ainda a Espera de Respostas
What is the Real Clinical Significance of Carotid Sinus Hypersensitivity in Clinical Practice? A Dilemma Still
Waiting for Answers
Tan Chen Wu
Hospital das Clínicas Instituto do Coração, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP – Brasil
Minieditorial referente ao artigo: Mortalidade de uma Coorte de Portadores da Resposta Cardioinibitória à Massagem do Seio Carotídeo –
Estudo Longitudinal com 11 Anos de Seguimento

A hipersensibilidade do seio carotídeo (HSC) é definida
por pausa ≥ 3 segundos (sinusal ou em forma de bloqueio
atrioventricular) e/ou queda da pressão arterial sistólica
≥ 50 mmHg durante a massagem do seio carotídeo (MSC).1
A prevalência da HSC é variável, de acordo com o método e
a população avaliada, em até 68% de pacientes idosos com
síncopes e 35 % de indivíduos assintomáticos com mais de
65 anos de idade.2 Portanto, deve-se questionar sempre a
relação causa-efeito entre hipersensibilidade do seio carotídeo
e síncope, podendo ser apenas um achado casual e não
necessariamente ser a síndrome do seio carotídeo (SSC),
uma das causas da síncope observada principalmente em
pacientes idosos.3
A relevância clínica da HSC obtida com MSC foi
questionada em um estudo publicado recentemente por Wu
e colaboradores.4 Os autores compararam a resposta à MSC
entre 99 pacientes com síncope a esclarecer e 66 pacientes
assintomáticos e encontraram taxas de HSC semelhantes entre
os dois grupos, com resposta cardioinibitória em 24,2 e 25,8%
e vasodepressora em 8,1 e 13,6%, em pacientes sintomáticos e
assintomáticos respectivamente (p = 0,466).4 Portanto, a HSC
pode ser uma resposta inespecífica na avaliação da síncope
nesses pacientes com significado clínico dúbio, especialmente
na população idosa, com múltiplas comorbidades, muitas
vezes com possibilidade de etiologias variadas.
Tentativas de refinamento ou modificação da definição da
resposta positiva foram propostas para possibilitar acurácia no
diagnóstico da SSC como o valor de corte da pressão arterial
sistólica ≤ 85 mmHg aliado aos sintomas sugerido por Solari
e colaboradores.5 Os autores concluíram que um terço dos
164 pacientes avaliados com forma vasodepressora isolada não
puderam ser identificados com o critério vigente (queda da
pressão arterial sistólica ≥ 50 mmHg) quando comparado com
o valor de corte de ≤ 85mmHg da pressão arterial sistólica.
Krediet e colaboradores6 também questionaram os critérios
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atuais para HSC, considerando como sendo muito sensíveis,
resultando na alta prevalência observada na população
idosa.6 Sugeriram a mudança para a pausa ≥ 6 segundos e/ou
queda da pressão arterial média para < 60 mmHg por mais de
6 segundos, baseada no fato de que são necessários 6 segundos
de assistolia para ocasionar a perda da consciência;7 que na
população geral o percentil 95 para resposta a MSC foi
de 7,3 segundos de assistolia;6 que no seguimento clínico
tiveram recorrência significativa da síncopes os paciente com
pausas > 6 segundos (43%), comparados aos pacientes com
3‑6 segundos que apresentaram somente 0,7% de ocorrência;8
e que no International Study on Syncope of Uncertain
Etiology 2 (ISSUE-2) a média de pausa na recorrência
observada da síncope foi de 9 segundos (8–18 segundos).9
Baseado nesse novo critério, McDonald e colaboradores10
analisaram a mortalidade de acordo com o critério vigente
e o critério proposto por Krediet (descrito acima) e Kerr
(pausa > 7,3 segundos e queda da pressão arterial sistólica
> 77 mmHg).10 Em um total de 272 pacientes, 106 (38,9%)
tinham HSC de acordo com o critério padrão, 141 (51,8%)
e 28 (10,3%) de acordo com critério de Krediet e Kerr. Não
observaram diferença estatística na mortalidade em pacientes
com e sem HSC em seguimento médio de 8,6 anos pelo
critério padrão (32 vs. 22%, respectivamente p = 0,073),
porém notaram diferenças de acordo com critério de Krediet
(33 vs. 19%, p = 0,009) e Kerr (53 vs. 23%, p < 0,001).
Após ajustes por idade e sexo, somente a HSC definida pelo
critério de Kerr foi associada ao aumento da mortalidade
total (taxa de risco 2,023, IC 95% 1,131-3,618, p = 0,009).
Nesta edição, o estudo realizado por Lacerda e colaboradores11
observaram a evolução dos 502 pacientes submetidos a MSC,
com 52 pacientes apresentando resposta cardioinibitória ou
assistolia ≥ 3 segundos. Quando comparados aos 408 pacientes
com resposta fisiológica (ou sem HSC), os autores não
observaram diferenças tanto na mortalidade cardiovascular
como na mortalidade relacionada ao trauma, com taxas de
mortalidade total de 55,8 vs. 49,3% (p = 0,38), em pacientes
com e sem resposta cardioinibitória respectivamente.11 Entre os
52 pacientes com resposta cardioinibitória à MSC, somente
7 pacientes tinham história de síncope e não foi necessário o
implante de marca‑passo em nenhum desses pacientes. A baixa
prevalência de pacientes com síncope no estudo, colocada
como limitação, pode ter reforçado ainda mais a indiferença
na evolução dos pacientes com ou sem HSC cardioinibitória.
Esses resultados reforçam a hipótese da limitação dos achados
da HSC para a aplicabilidade clínica na maioria dos casos
observados e estão de acordo com a literatura vigente.
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Portanto, a HSC continua sendo uma questão em
avaliação, com controvérsias desde a sua definição, baseada
predominantemente em pequenos estudos antigos com
limitações técnicas próprias da época, além da heterogeneidade
dos métodos empregados na MSC. A falta de acurácia tem
sido apontada como fator na baixa especificidade do achado,
dificultando, e por vezes confundindo o clínico, para o

diagnóstico apropriado da SSC na investigação da síncope,
que exige resposta à MSC de acordo com os critérios para HSC
aliada à reprodução dos sintomas clínicos durante a manobra.
Os achados do artigo reacendem, mais uma vez na literatura, a
necessidade de reavaliação dos parâmetros vigentes e descritos
nos consensos sobre a HSC, bases para o diagnóstico correto,
tratamento adequado e prognóstico da SSC na síncope.
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Resumo
Fundamento: Instantaneous Wave-Free Ratio (iFR) é um método de avaliação funcional invasiva sem necessidade de
droga vasoativa para indução de hiperemia máxima.
Objetivo: Analisar a contribuição do iFR na terapêutica das lesões coronarianas com ausência ou discrepância entre os
métodos diagnósticos não invasivos para isquemia e a angiografia coronária.
Método: Foram estudados pacientes consecutivos com 18 anos ou mais, ambos os sexos, no período de maio de 2014 a
março de 2018, com lesões coronarianas classificadas, por medição da porcentagem de diâmetro da estenose através de
estimativa visual, em estenoses moderadas (41-70%) ou graves (71%-90%). O iFR ≤ 0,89 foi considerado positivo para
isquemia. Empregou-se regressão logística com elastic net, tendo como variável desfecho o emprego de stent, e variáveis
independentes: idade, sexo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, história familiar, obesidade e infarto
agudo do miocárdio (IAM) prévio. Foram construídas Árvores de Classificação, Curva Roc, e gráficos Box Plot com o
software R. O valor de p < 0,05 foi considerado significativo.
Resultados: Foram avaliados 52 pacientes com 96 lesões obstrutivas (56 moderadas, 40 graves). O ponto de corte do iFR
de 0,87 apresentou sensibilidade de 0,57 e 1-especificidade de 0,88, demonstrando boa acurácia para a reclassificação
das lesões. Diabetes mellitus, dislipidemia, e presença de lesão moderada, com iFR < 0,87 foram preditores do implante
de stents. Foram empregados stents em 32% das lesões de portadores de doença arterial coronariana estável e IAM com e
sem supra de ST (lesões não culpadas).
Conclusão: O iFR contribui para a reclassificação das lesões e diminuição do emprego de stents, auxiliando na
abordagem das lesões moderadas e severas. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):256-264)
Palavras-chave: Isquemia Miocárdica; Reserva Fracionada de Fluxo Miocárdico; Stents; Doença da Artéria Coronariana;
Estenose Coronária; Fatores de Risco; Intervenção Coronária Percutânea.

Abstract
Background: The Instantaneous Wave-Free Ratio (iFR) is an invasive functional evaluation method that does not require vasoactive drugs to
induce maximum hyperemia
Objective: To evaluate the contribution of the iFR to the therapeutic decision-making of coronary lesions in the absence of non-invasive
diagnostic methods for ischemia, or in case of discordance between these methods and coronary angiography.
Method: We studied patients older than 18 years, of both sexes, consecutively referred for percutaneous treatment between May 2014 and March 2018.
Coronary stenotic lesions were classified by visual estimation of the stenosis diameter into moderate (41-70% stenosis) or severe (71%-90%). An iFR ≤ 0.89
was considered positive for ischemia. Logistic regression was performed using the elastic net, with placement of stents as outcome variable, and age, sex,
arterial hypertension, diabetes, dyslipidemia, smoking, family history, obesity and acute myocardial infarction (AMI) as independent variables. Classification
trees, ROC curves, and Box Plot graphs were constructed using the R software. A p-value < 0.05 was considered statistically significant.
Results: Fifty-two patients with 96 stenotic lesions (56 moderate, 40 severe) were evaluated. The iFR cut-off point of 0.87 showed a sensitivity
of 0.57 and 1-specificity of 0.88, demonstrating high accuracy in reclassifying the lesions. Diabetes mellitus, dyslipidemia, and presence of
moderate lesions with an iFR < 0.87 were predictors of stent implantation. Stents were used in 32% of lesions in patients with stable coronary
artery disease and AMI with or without ST elevation (non-culprit lesions).
Conclusion: The iFR has an additional value to the therapeutic decision making in moderate and severe coronary stenotic lesions, by contributing
to the reclassification of lesions and decreasing the need for stenting. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):256-264)
Keywords: Myocardial Ischemia, Fractional Flow Reserve Myocardial; Stents; Coronary Artery Disease; Risk factors; Percutaneous Coronary Intervention.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A avaliação funcional das lesões obstrutivas coronarianas
com a Frational Flow Reserve (FFR), realizada através da
mensuração da pressão, como substituto do fluxo, para estimar
a gravidade da estenose coronariana, está recomendada pelo
principais guidelines quando na ausência ou inconclusão de
método não invasivo de avaliação de isquemia, American
College of Cardiology-American Heart Association, European
Society of Cardiology e Sociedade Brasileira de Hemodinâmica
e Cardiologia Intervencionista.1-6 Essa técnica é de fácil utilização
e sua eficácia foi demonstrada por diversos estudos clínicos
principalmente direcionados a doença arterial coronariana
(DAC) estável. Porém, ainda não é amplamente utilizada na
prática clínica, e uma das razões parece ser a necessidade
de obtenção de hiperemia máxima com o emprego de
vasodilatador coronariano, como por exemplo, a adenosina.7
O instantaneous Wave-Free Ratio (iFR) é um método mais
recente de avaliação funcional invasiva, introduzido com o
intuito de eliminar fatores relacionados com a metodologia
de execução do FFR, como necessidade de infusão de drogas
intravenosas e novo acesso vascular com mais possibilidades de
complicações.8-10 A comparação entre o métodos mostrou forte
correlação dos valores de iFR < 0,86 com os valores positivos
para isquemia de FFR (FFR ≤ 0,80) e, dos valores de iFR > 0,93
com valores negativos de FFR (FFR > 0,80), demonstrando-se
a acurácia desse novo método. Na faixa compreendida de 0,86
a 0,93 de iFR esta correlação se mostrou fraca e foi chamada
de “zona cinzenta” de iFR, sendo indicado o uso de FFR para
confirmar o resultado, denominando-se esta abordagem de
híbrida.11,12 Posteriormente, o uso do iFR foi validado em estudos
clínicos randomizados e controlados onde demonstrou‑se
não‑inferioridade em relação ao FFR, com valor de corte de 0,89
para o iFR, e 0,80 para o FFR,6 tendo sido também observado
menor tempo de realização, e menor frequência de efeitos
adversos relacionados com o procedimento.10-12
No entanto, persistem dúvidas se os resultados descritos
nos estudos randomizados permitiriam a transposição para
a prática clínica do uso do iFR em substituição ao FFR, nos
procedimentos percutâneos para DAC. Além disso, o custo do
equipamento, o reembolso inadequado, as preferências dos
cardiologistas intervencionistas, os sinais e sintomas relatados
pelos pacientes, e o custo e risco adicionais relacionados
com o uso da adenosina, parecem limitar o uso de ambas
as técnicas. A incorporação do uso rotineiro do iFR para
pacientes com doença multiarterial, e nas lesões não culpadas
do infarto agudo do miocárdio são também outras lacunas
que precisam ser investigadas.13
Esse estudo tem como objetivo analisar a contribuição
aditiva do emprego do iFR na tomada de decisão terapêutica.
O iFR foi empregado em lesões coronarianas em que a
correlação entre a doença aterosclerótica obstrutiva e a
isquemia miocárdica não estavam claramente elucidadas por
métodos diagnósticos empregados anteriormente.

Métodos
O estudo foi aprovado sob parecer CAAE:
58741716.0.000.5256 do Comitê de Ética e Pesquisa do
Hospital Naval Marcílio Dias.

Foram estudados pacientes consecutivos, indicados para
tratamento percutâneo, com idade superior a 18 anos, de
ambos os sexos, no período de maio de 2014 a março de
2018, que tiveram a indicação de estudo invasivo de isquemia
miocárdica e a posterior decisão terapêutica realizada pelo
Heart Team, composto de cardiologistas intervencionistas,
cardiologistas clínicos e cirurgiões cardiovasculares.
Foram incluídos todos os pacientes que apresentavam
lesão obstrutiva coronariana pela angiografia coronariana,
consideradas como moderadas (entre 41% e 70% de obstrução)
ou graves (entre 71% a 90%), onde havia dúvida entre o grau de
obstrução anatômica, avaliado pela angiografia coronariana, e a
presença de isquemia nos métodos diagnósticos não invasivos
empregados anteriormente, teste ergométrico, cintilografia
miocárdica, ecocardiografia com estresse.
A população do estudo foi composta por espectro amplo
de pacientes para avaliação da contribuição adicional efetiva
do iFR. Participaram do estudo os seguintes pacientes com:
quadro clínico sugestivo ou definitivo de DAC estável com
avaliação inconclusiva de isquemia miocárdica pelos métodos
não invasivos; pacientes com quadro clínico de infarto agudo
do miocárdio (IAM) sem supra de ST, no qual a artéria culpada
foi tratada e a análise funcional invasiva foi realizada em outro
vaso coronário com lesão angiograficamente moderada ou
grave; quadro clínico de IAM com supra de ST, onde a análise
funcional invasiva da lesão moderada ou grave não culpada
foi realizada pelo menos 5 dias após o evento agudo.
Para realização do exame de iFR foi utilizado o equipamento
S5 da Volcano Corporation/Phillips (San Diego, Califórnia‑EUA),
sendo inicialmente empregada a guia 0,014” Prime Wire Prestige
GuideWire e, a partir de 2015, utilizada a guia 0,014” Verrata
Pressure Guide Wire que substituiu comercialmente a anterior.
Cateteres guias de angioplastia foram sempre utilizados na
condução do guia ao local de análise.14-16
Foram seguidos os protocolos de boas práticas de uso de
medidas de iFR com estabilização da guia 0,014” antes de sua
manipulação, infundindo soro fisiológico 0,9% até completar
o circuito onde a guia se apresenta embalada, e a seguir
conectando-a ao console, mantendo o device em posição
estável sobre a mesa de exame sem retirá-la do circuito até
reconhecimento deste pelo software do console. Após ser
introduzida no cateter, a guia foi exteriorizada na região proximal
das coronárias avaliadas e, então, realizada a equalização das
pressões com o transdutor. Na sequência o transdutor da guia
foi posicionado cerca de 3 cm abaixo de cada lesão a ser
avaliada para iniciarem as medições.15 A equalização também foi
confirmada ao final de cada medida para assegurar a manutenção
da estabilidade.16 Para cada lesão foram realizadas 3 medidas
sucessivas para confirmação de estabilidade de resultado, sendo
considerado o menor, caso tenha ocorrido divergência entre
estes. Antes da realização das medidas foi injetado bolus de
200μg de nitroglicerina intracoronariana.16
O iFR foi considerado positivo para isquemia miocárdica
com valor igual ou inferior a 0,89.12
Análise estatística
As variáveis categóricas foram descritas em termos de
contagens e percentuais. A descrição da variável contínua
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a distribuição dos valores do iFR para as lesões moderadas e
graves, considerando o emprego dos stents. O pacote R foi
usado para a construção dos cálculos estatísticos.20 Para a
implementação das árvores de classificação foi utilizado o
pacote partykit 21,22 do software R. Valor de (p < 0,05) foi
considerado para significância estatística.

idade foi feita através da média e desvio-padrão, sendo
também apresentado o valor máximo, mínimo e a mediana.
A normalidade da variável idade foi constatada pelo teste de
Shapiro-Wilk (p = 0,3663). A normalidade do IFR não foi
comprovada pelo teste de Shapiro-Wilk (p < 0,0001), sendo
apresentada como mediana, e intervalo interquartil.
A regressão logística foi empregada inicialmente com o uso
do elastic net17 método de seleção de variáveis, que identifica
grupos de preditores fortemente correlacionados. O Elastic net
é útil quando o número de preditores (P) é muito maior do que
o número de observações (n). Este modelo teve como variável
desfecho a necessidade de emprego de stent. As variáveis
independentes empregadas foram: idade, sexo, e a presença
de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, dislipidemias, tabagismo, história familiar, obesidade
e presença de IAM prévio. Foram construídos dois modelos de
regressão logística com as variáveis selecionadas pelo elastic
net. Foi construída ainda uma Árvore de Classificação não
paramétrica,18 útil para encontrar possíveis interações entre os
preditores e por sua fácil interpretação visual. Os nós terminais
apresentam os gráficos de barras para o desfecho emprego do
stent. Adicionalmente, empregou-se a Curva Roc para avaliar
a sensibilidade e 1-especificidade do ponto de corte para
os valores do iFR, estabelecido pela árvore de classificação.
Gráficos do tipo Box Plot19 foram construídos para demonstrar

Resultados
Características dos pacientes
A avaliação por iFR, foi realizada em 96 lesões obstrutivas
de 52 pacientes, com média de 1,85 lesões/paciente.
A variável contínua iFR, apresentou mediana igual a 0,93
(primeiro quartil 0,855; terceiro quartil 0,97). Dessas 56 foram
consideradas moderadas (58,3%) e 40 graves (41,7%) por
medição da porcentagem de diâmetro da estenose através
de estimativa visual. A Figura 1 demonstra o fluxograma
do estudo. O percentual total de lesões tratados com stent,
foi de 30%, e 6,2% deixaram de recebem stent apesar da
positividade para isquemia na análise funcional, sendo:
3,1% por indicação de cirurgia de revascularização devido
a anatomia coronariana, e 3,1% por implante associado de
transcateter de valva aórtica (TAVI), estas decisões foram
tomadas por conduta terapêutica do Heart Team.

Pacientes com ausência ou
discordância entre exames
funcionais não invasivos e
anatomia coronaria.
78 pacientes

Análise da conduta pelo
heart team

Análise funcional
Invasiva pelo iFR
52 pacientes
(iFR ≤ 0,89 positivo
para isquemia)

Inclusão no estudo
52 pacientes/96 lesões

Lesões moderadas
56 lesões
Mediana de iFR = 0,92
15,5% tratadas com stent

Lesões graves
40 lesões
Mediana de iFR = 0,79
52,5% tratadas com stent

Lesões tratadas por
Revascularização
Cirúrgica pós análise
funcional.
3 lesões - 3,1%

Lesões com iFR positivo
não tratadas por
nenhum tipo
se revascularização
3 lesões (paceinte
pré TAVI) 3,1%

Figura 1 – Fluxograma do estudo demonstrando as lesões tratadas após decisão do Heart Team.
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Outra conduta
diagóstica ou
terapêutica
26 Pacientes
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Quanto à anatomia coronariana podemos observar que:
52 lesões foram observadas na artéria descendente anterior
(54,1%), 11 na circunflexa (11,4%), 9 na coronária direita
(9,3%), 10 na diagonal (10,4%), 9 na marginal (9,3%), 1 no ramo
descendente posterior esquerdo (1,1%), 1 no ramo descendente
posterior direito (1,1%), 1 na marginalis (1,1%), 1 no ramo
ventricular posterior (1,1%), e 1 caso de tronco de coronária
esquerda (1,1%). As características da população analisada
podem ser observadas na Tabela 1. Observa‑se predominância
do sexo masculino, grande frequência de fatores de risco
coronariano, especialmente diabetes mellitus e tabagismo.
Ressalte-se que as manifestações clínicas da doença coronariana
tiveram ocorrência semelhante, DAC crônica e aguda. A maioria
dos pacientes tinha lesão significativa em apenas um vaso, e em
cerca de dois terços, não houve a colocação de stent.

Tabela 1 – Características dos pacientes estudados
Variáveis

n (%)

Número de Pacientes

52 (100%)

Idade
Média ± DP

66,85 ± 11,27

Mediana (mínimo; máximo)

66,5 (41; 86)

Sexo
Feminino

14 (26,9%)

Masculino

38 (73,1%)

Hipertensão arterial

45 (86,5%)

Diabetes mellitus

22 (42,3%)

Dislipidemia

36 (69,2%)

Tabagismo

17 (32,7%)

Foram construídos dois modelos de regressão logística para
avaliarmos a necessidade de emprego de stent. O modelo 1
foi implementado com as variáveis selecionadas pelo elastic
net, que dentre as muitas variáveis, selecionou as seguintes:
diabetes mellitus, dislipidemia, presença de lesão moderada
e iFR positivo. O modelo 2 foi composto pelas variáveis que
apresentaram relevância estatística ao nível de significância
de 5%: presença de lesão moderada e iFR positivo. A tabela 2
apresenta os resultados obtidos através da implementação dos
modelos logísticos, observando-se que a dislipidemia e o diabetes
perderam significância estatística no segundo modelo.

História Familiar para doença arterial coronariana

11 (21,2%)

As Árvores de Classificação foram realizadas para
avaliarmos as interações entre os preditores apontados pela
análise de regressão logística, tornando fácil sua interpretação.
Na Figura 2 e 3 são apresentadas as Árvores de Classificação
para os dois modelos. Observa-se que o iFR ≤ 0,87 foi
estatisticamente associado com a colocação de stents em
cerca de 37.5% das lesões moderadas.

Com lesão

Modelagem estatística e análise gráfica

Na Figura 4 demonstra-se o gráfico Box Plot da distribuição
dos valores do iFR para as lesões moderadas e graves,
considerando o emprego dos stents. Para os vasos nos quais os
stents foram empregados, observa-se que a mediana do iFR foi
de 0,92 (0,82-0,94), nas lesões moderadas, e 0,79 (0,61‑1,00)
nas lesões graves. Nota-se ainda, que a variabilidade foi maior
nas lesões consideradas graves, o que determinou em sua
maioria a colocação dos stents.
A Curva Roc avaliou a sensibilidade e 1-especificidade
do ponto de corte para os valores do iFR, estabelecido
pela árvore de classificação. A Figura 5 mostra a curva
ROC correspondente ao iFR, com a AUC de 0.7933
(IC 95%, 0,6918-0,8949). Para o ponto de corte de 0,87
no IFR, obtido através da árvore de classificação, observa-se
sensibilidade = 0,57 e 1-especificidade = 0,88.

Discussão
O emprego do iFR foi validado, em comparação ao FFR, nos
estudos DEFINE FLAIR e iFR-SWEDEHEART, que demonstraram
a não-inferioridade do iFR para os desfechos compostos no
primeiro, e com desfecho de morte por todas causas, IAM
não fatal ou revascularização não explicada no segundo, com
seguimento de 1 ano. Cabe ressaltar que no iFR‑SWEDEHEART,
17,5% dos pacientes tratados tinham Síndrome Coronariana

Obesidade

3 (5,8%)

Infarto prévio

7 (13,5%)

Apresentação Clinica
Angina Estável

19 (36,5%)

Infarto Agudo do Miocárdio

21 (40,4%)

Outros

12 (23,1%)

Lesões Moderadas
Sem lesão

16 (30,8%)

1 lesão

18 (34,6%)

2 lesões

16 (30,8%)

3 lesões

2 (3,8%)

Lesões Graves
Sem lesão

25 (48,1%)

Com lesão
1 lesão

16 (30,8%)

2 lesões

9 (17,3%)

3 lesões

2 (3,8%)

Stents
Sem stent

30 (57,7%)

Com stent
1 stent

15 (28,8%)

2 stents

6 (11,5%)

3 stents

1 (1,9%)

DP: desvio padrão.

Aguda como forma de apresentação.7,23 Estudos randomizados
comparando a revascularização guiada por iFR com a guiada
por angiografia versus terapia médica não estão disponíveis.
Também não existem evidências robustas que apoiem o uso
dessa nova tecnologia nas lesões decorrentes da apresentação
do IAM, ou que permitam extrapolar os desfechos para além de
1 ano de seguimento. No entanto, recente guideline europeu
recomenda-a com Classe I, nível de evidência A, para lesões
intermediárias sem documentação prévia de isquemia.3
Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):256-264
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Tabela 2 – Modelos de regressão logística
Variável

Estimativa

Erro padrão

(Intercepto)

7,8161

3,0611

Diabetes mellitus

0,4511

0,6360

1,570 (0,451; 5,461)

0,4782

Dislipidemia

0,9722

0,7391

2,644 (0,621; 11,256)

0,1884

Lesão Moderada

-1,5000

0,5819

0,223 (0,071; 0,698)

0,0099

iFR

-9,7182

3,4198

0,000 (0,000; 0,049)

0,0045

Modelo 1

Modelo 2

Razão de chances (IC 95%)

p
0,0107

(Intercepto)

9,7209

2,8715

Lesão Moderada

-1,2414

0,5389

0,289 (0,100; 0,831)

0,0212

0,0007

iFR

-10,9861

3,2441

0,000 (0,000; 0,010)

0,0007

IC: intervalo de confiança.

1
iFR
p < 0,001

≤ 0,87

> 0,87

Node 2 (n = 26)

Node 3 (n = 69)
82,6%
0,8

0,8
69,2%

0,6

0,6

0,4

0,4

30,8%

0

17,4%

0,2

0,2

0

1

0

0

1

Figura 2 – Árvore de classificação para o modelo 1, observando-se a colocação dos stents em 69,2% dos pacientes com iFR ≤ 0,87; e em 17,4% dos pacientes
com iFR > 0,87.

A análise da fisiologia coronariana como requisito para a
avaliação prognóstica de lesões moderadas provavelmente será
incorporada na prática clínica, especialmente considerando-se
o iFR como alternativa ao FFR, por ser de mais fácil e rápida
execução, e evitar os efeitos colaterais proporcionados pela
infusão dos vasodilatadores, condições requeridas especialmente
na presença de DAC com apresentação aguda.13
Nesse contexto, esse estudo corrobora os achados da
literatura,9,24 onde a análise da reserva de fluxo instantâneo
(iFR) permitiu que as lesões moderadas pela angiografia
coronariana, onde havia a discordância entre os métodos
anatômicos e funcionais, fossem reclassificadas, e em cerca
de 58% delas não ocorresse a colocação de stents.
Há que se ressaltar que a utilização do iFR auxiliou na tomada
de decisão terapêutica, com implante de stent, nas lesões com
obstruções moderadas em pacientes portadores de DAC estável
e nas lesões não culpadas dos portadores de IAM com e sem
supra de ST. Análise combinada dos resultados dos estudos
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DEFINE-FLAIR e iFR- SWEDEHEART,13 com 440 pacientes com
síndrome coronariana aguda, demonstrou vantagem relativa do
emprego do iFR nesses pacientes, sendo necessários estudos mais
robustos para confirmação desse achado. No iFR-SWEEDHEART
17,3% dos pacientes do estudo apresentavam IAM sem supra
de ST e 21,3% angina instável, caracterizando 38% de pacientes
com SCA, enquanto no estudo DEFINE-FLAIR foram incluídos
também pacientes com IAM com supra de ST, sendo 3,9% no
grupo iFR e 3,4% no grupo FFR, nos quais o vaso não culpado
foi analisado pelo menos 48h após o evento agudo.
Uma grande dificuldade na análise angiográfica é a
quantificação funcional isquêmica de cada lesão na presença
de lesões sequenciais,25 como ocorre frequentemente na
artéria coronária descendente anterior (DA), sendo que o FFR
também não está validado neste cenário. Em nosso estudo,
8 pacientes (15%), apresentavam 2 ou 3 lesões sequenciais
em DA, totalizando 17 lesões abordadas pelo iFR, sendo
quantificada separadamente o componente isquêmico de
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1
IFR
p < 0,001

≤ 0,87

> 0,87

2
LesaoMod
p = 0,043

0

1

Node 3 (n = 18)
1
83,3%

0,8

Node 4 (n = 8)
1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2
0

16,7%

0

62,5%

0

82,6%

0,6
37,5%

0,2

1

Node 5 (n = 69)

1

0,4
17,4%

0,2

0

1

0

0

1

Figura 3 – Árvore de classificação para o modelo 2 indicando a colocação dos stents em 37,5% dos pacientes com lesão moderada e iFR ≤ 0,87.

Lesão moderada
Lesão grave
1,0

IFR

0,9

0,8

0,7

0,6
Implante do Stent

Figura 4 – Gráfico Box Plot da distribuição dos valores do iFR (instantaneous Wave-Free Ratio) para as lesões moderadas e graves, considerando o emprego dos
stents. A mediana do iFR foi de 0,92 (0,82-0,94), nas lesões moderadas, e 0,79 (0,61-1,00) nas lesões graves.

cada uma e delas, com implante em 5 stents nestas lesões
obtendo sucesso em negativar a isquemia do vaso estudados
sem a necessidade de abordar todas as lesões apresentadas.
Neste sentido, o iFR-GRADIENT Registry com 128 pacientes,
corrobora o emprego desta análise pelo iFR reclassificando as
lesões em 31% dos casos, com boa acurácia.26

Em nosso estudo, o ponto de corte do iFR de 0,87 identificado
pela Árvore de Classificação, apresentou sensibilidade de 0,57
e 1-especificidade de 0,88, demonstrando boa acurácia.
Provavelmente a menor sensibilidade observada em nosso
estudo, se comparada com outros da literatura (87%), se deveu
a inclusão de lesões graves.
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1,00

Sensibilidade

0,75

0,50

0,25

AUC = 0,7933
0,00
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1 - Especificidade

Figura 5 – Curva ROC correspondente ao iFR (instantaneous Wave-Free Ratio. Para o ponto de corte de 0.87 no iFR, obtido através da árvore de classificação,
observa-se sensibilidade = 0,57 e 1-especificidade = 0,88. AUC: área sobre a Curva ROC.

A discordância entre o FFR e o iFR ocorre em 20% dos casos,
e está relacionada com a velocidade do fluxo coronariano
hiperêmico,27 ressaltando-se que quando havia FFR (+) e iFR (-),
o fluxo observado foi semelhante ao demonstrado nos vasos não
estenóticos das angiografias. Provavelmente essa divergência
está relacionada com os mecanismos fisiopatológicos das
mensurações. Grandes modificações da pressão através de uma
estenose, entre o repouso e a hiperemia indicam um grande
aumento de fluxo, semelhante aos valores medidos diretamente
da Reserva de Fluxo Coronariano (RFC) > 2,0. Nesse contexto,
a presença de iFR > 0,90 e FFR < 0,80 se associou com RFC
não limitada por fluxo.28
No presente estudo o iFR > 0,70 foi observado nas lesões
moderadas, enquanto a variabilidade foi maior nas lesões
consideradas graves (0,61 a 1,00), o que determinou em sua
maioria a colocação dos stents. Essa variabilidade observada
nas lesões graves provavelmente reflete alterações de fluxo
associadas a colaterais supridas por microcirculação, que são
mais frequentes nas lesões crônicas e em vasos onde a área
irrigada não é significativa. No presente estudo, 23 lesões
ocorreram em sub-ramos diagonais e marginais, descendente
posterior e ventricular posterior, corroborando a hipótese
anterior. Recentemente, tem sido sugerido que a avaliação
funcional guiada pelo emprego do iFR/FFR poderia auxiliar
nas revascularizações cirúrgicas completas das anastomoses
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das lesões de 3 vasos, enxertos venosos, e enxertos no
sistema circunflexo.29
O uso dos modelos de regressão logística e das árvores
de classificação permitiu identificar as variáveis mais
frequentemente implicadas na reserva de fluxo coronariano.
Observou-se que o diabetes mellitus, a dislipidemia, e a
presença de lesão moderada e iFR inferior a 0,87 foram
preditores do implante de stents nas lesões moderadas e
severas dos pacientes portadores de DAC, nos quais os
exames complementares não invasivos discordaram da análise
anatômica realizada pela angiografia coronariana. No entanto,
quanto o modelo foi construído somente com as variáveis
significativas, permaneceram apenas o iFR < 0,87 e a presença
de lesões moderadas, sinalizando a importância da avaliação
funcional nesse grupo de pacientes.
A principal limitação do estudo é a falta de seguimento de
curto e longo prazo, para que se possa observar a presença
de melhora dos desfechos clínicos. A estimativa visual da
lesão realizada neste estudo é um conhecido limitante pela
variabilidade que ocorre interobservador, porém traduz o
mundo real por ser a mais utilizada na prática clínica diária.
O objetivo proposto para a experiência inicial do grupo com
a avaliação do iFR foi atingido, concluindo-se que houve
contribuição aditiva do método para a tomada de decisão
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terapêutica nas lesões coronarianas moderadas e graves, em
que a correlação entre a doença aterosclerótica obstrutiva e
a isquemia miocárdica não estavam claramente elucidadas
por métodos diagnósticos empregados.
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Avaliação Fisiológica Invasiva: Do Binário ao Contínuo
Invasive Physiological Assessment: From Binary to Continuous
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Descrita por Pijls et al. em 1993 e embasada por
extensa validação e dados clínicos robustos, a reserva de
fluxo fracionado (FFR, do inglês fractional flow reserve) foi
incorporada às diretrizes de revascularização miocárdica
para guiar a necessidade de revascularização de estenoses
angiograficamente intermediárias em pacientes com doença
arterial coronária (DAC) estável. 1-3 Os argumentos mais
amplos para tal decisão são: (1) a angiografia coronária, por
apresentar uma complexa estrutura tridimensional como um
luminograma planar, padece de conhecidas limitações,4,5,
além de possuir alta variabilidade para quantificação da
gravidade de estenoses6 e baixa capacidade em predizer o
significado funcional de uma estenose coronária epicárdica,7 e
(2) a revascularização de estenoses coronárias estáveis apenas
com base na gravidade da redução luminal determinada pela
angiografia coronária não resulta em melhora de eventos
cardiovasculares adversos em comparação com o tratamento
clínico otimizado8 ou contra a revascularização apenas de
lesões funcionalmente significativas.9-11
A premissa central da fisiologia coronária invasiva é identificar
a isquemia miocárdica com resolução espacial superior (por
vaso) à dos métodos não invasivos (por território), auxiliando a
seleção de estenoses (e, portanto, de pacientes) mais propensas
a se beneficiarem da revascularização. No entanto, apesar dos
benefícios clínicos e recomendações em diretrizes, a adoção
da FFR na prática clínica permanece baixa (< 10%) na grande
maioria dos laboratórios de cateterismo ao redor do globo.
Custo, acréscimo de tempo ao procedimento, desconforto
dos pacientes ao estímulo hiperêmico ou contra‑indicações
à utilização da adenosina, bem como dificuldades de
interpretação dos traçados fisiológicos em algumas situações
anatômicas (p. ex. lesões em série/difusas) são algumas das
explicações para a baixa adoção da FFR.
Recentemente, a introdução da reserva de fluxo instantâneo
(iFR, do inglês instantaneous wave-free ratio) renovou o interesse
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pelo uso da fisiologia invasiva. A iFR é mensurada em repouso
– dispensando a necessidade de hiperemia máxima –, o que
simplifica a utilização da fisiologia coronária em diversos
cenários anatômicos, com menor incremento de tempo e
menos sintomas adversos para os pacientes. Sete anos após sua
descrição inicial por Sen et al.,12 dois estudos randomizados
de grande porte documentaram a não-inferioridade da iFR
em comparação com a FFR quanto à ocorrência de desfechos
clínicos adversos, quando utilizadas para guiar revascularização
de estenoses coronárias.13,14 Esses resultados foram obtidos a
despeito da discordância diagnóstica descrita na casa de 20%
entre os dois índices.15
Na presente edição dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia,
Vieira et al.16 descrevem sua experiência inicial com o uso da
iFR para guiar a decisão de revascularização coronária em
96 lesões de 52 pacientes acumulados ao longo de quatro
anos. Destas, 56 estenoses (58,3%) foram graduadas como
intermediárias (diâmetro de estenose entre 41% e 70%), e
40 (41,7%) classificadas como graves (diâmetro de estenose
entre 71% e 90%) pela estimativa visual da angiografia
coronária. Em concordância com extensa validação prévia, os
autores utilizaram o valor de iFR ≤ 0,8915 para classificar as
lesões como hemodinamicamente significativas e decidir pela
necessidade de revascularização. A realização de intervenção
coronária percutânea (ICP) com implante de stent foi o desfecho
primário utilizado, a qual foi realizada em 32% de todas as
lesões estudadas. Entretanto, a mediana e o intervalo interquartil
dos valores de iFR observados nas estenoses intermediárias
(0,92 [0,82 a 0,94]) e graves (0,79 [0,61 a 1,00]) chama atenção
para o fato de que uma proporção não desprezível de lesões
foi tratada com stent, a despeito da ausência de impacto
fisiológico significativo pela avaliação com iFR – particularmente
aquelas de gravidade intermediária (Figura 4 de Vieira et al.16).
Esses achados corroboram a noção de que a informação
fisiológica é apenas uma peça (importante) do quebra-cabeças
da tomada de decisão, a qual deve levar em conta outros fatores
não menos relevantes, como a apresentação clínica, presença,
tipo, e frequência de sintomas anginosos, localização da lesão
alvo, função ventricular esquerda e perspectiva de prognóstico
no longo prazo.
Embora o alívio de uma estenose significativa por
intervenção mecânica melhore os sintomas anginosos de forma
mais eficiente do que o tratamento clínico otimizado,17,18 essa
prática não resulta em maior redução de eventos clínicos
duros como morte e/ou infarto.8 É digno de nota que cerca de
metade dos pacientes que possuem lesões com FFR “positivo”
têm prognóstico de longo prazo favorável quando mantidos
apenas em tratamento clínico.19,20 Fica claro, portanto, que
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há uma oportunidade significativa para otimização de alguns
pacientes estáveis a despeito da significância fisiológica da lesão
em investigação, particularmente aqueles assintomáticos ou
oligossintomáticos com lesões que promovam pouco impacto
fisiológico. Estes argumentos permitem alguma discordância
quanto ao desfecho de Vieira et al.,16 ter sido decorrente do
implante ou não de stents. Ao contrário, essa decisão deveria
passar por uma avaliação muito mais completa do que apenas
um valor “positivo” ou “negativo” de um índice diagnóstico.
Embora a decisão clínica de se revascularizar ou não uma
estenose coronária seja binária, o que acaba justificando a
busca por pontos de corte que definam o caminho para uma
estratégia ou outra, advogamos que a fisiologia coronária
invasiva seja analisada de forma mais compreensiva,
contínua e interpretativa. Nesse sentido, à semelhança do
que foi demonstrado no clássico estudo de Hachamovitch
et al.,21 existem evidências robustas que apontam para uma
associação linear entre FFR e o risco de eventos cardíacos
adversos, sendo que as taxas de eventos adversos aumentam
proporcionalmente à redução nos valores de FFR, revelando
um contínuo de risco muito além de um ponto de corte
fixo.22,23 Ademais, as lesões com valores mais baixos de FFR
são as que experimentam os maiores benefícios absolutos
com a ICP.23 Contrariamente, em lesões com valores de
FFR nas cercanias do seu ponto de corte, os benefícios da
revascularização são menores e, por vezes, incertos.
Embora a isquemia detectada no nível do vaso coronário
– em outras palavras, “positivo” ou “negativo” como a
somatória de todas as estenoses ao longo do vaso avaliado
– tenha sido a base histórica para a utilização da FFR, uma
série de avanços tecnológicos têm permitido uma abordagem
mais global e sistematizada na forma de se avaliar a presença
de isquemia miocárdica. Por meio de pullback manual do
sensor de pressão, o índice não hiperêmico iFR permite
avaliar o impacto funcional de cada estenose existente no
segmento do vaso alvo; ademais, sobrepor esses resultados
às imagens angiográficas fornece um valioso co-registro
anatômico-funcional. Esta técnica permite caracterizar com
maior precisão a distribuição do impacto fisiológico da
doença coronária, possibilitando a identificação de doença
difusa e focal (frequentemente coexistentes no mesmo vaso),
além de quantificar a contribuição de cada uma para o

valor de iFR no nível do vaso. Além disso, é possível simular
diversas estratégias de ICP e estimar qual será o resultado
fisiológico da possível intervenção. Consequentemente, o
resultado é uma evolução do binário positivo/negativo para
uma avaliação mais compreensiva do impacto fisiológico
da doença coronária, e do potencial benefício da ICP,
caso essa seja a estratégia terapêutica escolhida. Isso se
mostrou particularmente importante no recente estudo
piloto DEFINE-PCI.24 Em uma população de 500 pacientes
submetidos à ICP com implante de stent considerado
bem‑sucedido por critérios angiográficos, a realização da
iFR pullback demonstrou que 24% dos casos tratados ainda
persistiam com estenoses fisiologicamente significativas.
É digno de nota o achado de que mais de 80% das perdas
de unidades de iFR eram focais e, portanto, facilmente
resolvidas, reafirmando a limitação da angiografia em
identificar estenoses fluxo-limitantes. Em casos com lesões
seriadas ou doença difusa, o fluxo hiperêmico através de
uma estenose é afetado pela presença de outra estenose
no mesmo vaso, tornando a interpretação dos valores
de FFR mais difícil neste frequente cenário anatômico.
Por outro lado, o fluxo de repouso é estável através de quase
todo o espectro de gravidade das estenoses coronárias.
Portanto, mudanças nas pressões de repouso são mais
previsíveis, e a contribuição de cada estenose ao longo do
vaso pode ser mais facilmente estimada, representando uma
vantagem prática da iFR sobre a FFR.25,26
Portanto, consideramos que a introdução de novos índices
(p. ex: FFR derivado da angiografia e da angiotomografia
coronária, índices de repouso, dentre outros) e novas
possibilidades de entendimento do impacto funcional de
estenoses coronárias têm promovido crescente interesse no
campo da fisiologia invasiva e não invasiva na “era pós‑FFR”.
Continuamos aguardando o desenvolvimento de novas
ferramentas fisiológicas que permitam mensurar de forma mais
fácil e acurada a isquemia miocárdica (ao invés de desfechos
substitutos para tal), além de ferramentas que simplifiquem a
avaliação do estado da microcirculação coronária. Esses avanços
contribuirão para uma abordagem mais individualizada acerca
da decisão de revascularização coronária, de como abordar
a doença focal e difusa, e como proceder frente aos estados
pós‑infarto onde dano ocorreu à microcirculação. Até lá,
avançamos na avaliação fisiológica, do binário para o contínuo.
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Resumo
Fundamento: A periodontite e a doença arterial coronariana (DAC) compartilham uma etiologia inflamatória. Existe
preocupação na investigação de associação entre essas duas condições. Há citocinas e proteínas com papel importante
neste processo, como a proteína C-reativa (PCR) e a interleucina 6 (IL-6), que são derivados inflamatórios produzidos na
presença da periodontite e na fisiopatologia da DAC. Os polimorfismos da PCR+1444 C > T e da IL-6 -174 G > C são
reconhecidos na literatura como relacionados à DAC.
Objetivo: Este estudo objetiva comprovar a associação entre periodontite e DAC, através da presença dos polimorfismos
da PCR e da IL-6.
Métodos: Foram selecionados 80 pacientes que se submeteram ao cateterismo diagnóstico no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A periodontite foi determinada pelo índice periodontal comunitário; a DAC,
pelo laudo médico. Foi coletado o ácido desoxirribonucleico (DNA) pela saliva e estabelecido o polimorfismo pela avaliação
da PCR/RFLP. Foi adotado um nível de significância estatística de 5%.
Resultados: A idade mediana de todos os participantes (p = 0,035; OR 2,65; IC 95% [1,02-6,87]), gênero masculino
(p = 0,012; OR 3,37; IC 95% [1,28-8,9]), periodontite (p = 0,013; OR 3,66; IC 95% [1,27-10,5]), polimorfismo da PCR
+1444 C > T (p = 0,001; OR 6,37; IC 95% [2,25-17,9]) e polimorfismo da IL-6 -174G > C (p = 0,025; OR 2,87; IC
95% [1,09-7,55]) foram estatisticamente relacionados à DAC. Após ajuste com a regressão logística, mantiveram-se
independentemente associadas à DAC a idade maior que 60 anos e o polimorfismo da PCR +1444 C > T.
Conclusões: O polimorfismo da PCR +1444 C > T, neste estudo, esteve independentemente relacionado à DAC. (Arq Bras
Cardiol. 2020; 114(2):268-272)
Palavras-chave: Periodontite; Polimorfismo Genético; Doença da Artéria Coronariana; Proteína C-Reativa; Epidemiologia.

Abstract
Background: Periodontitis and coronary artery disease (CAD) share an inflammatory etiology; there is a recent concern regarding the investigation
of an association between these two conditions. Current theories indicate that cytokines and proteins have an important role in this process.
C-reactive protein and interleukin-6 are inflammatory derivatives produced in the presence of periodontitis and in the pathophysiology of
coronary disease. The polymorphisms of CRP + 1444 C > T and IL6-174 G > C are recognized in the literature as being related to CAD.
Objective: This study investigates the association between periodontitis and coronary artery disease, through the presence of PCR and IL-6
polymorphisms.
Methods: We selected 80 patients who underwent diagnostic catheterization in the HU of UFSM. The presence of periodontitis was determined
by the Community Periodontal Index, whereas the CAD was established by the medical report. DNA was collected from a saliva sample and the
presence of polymorphism was determined by PCR and restriction enzymes. A significance level of 5% was adopted.
Results: The mean age of all participants (p = 0.035, OR 2.65; 95%CI: (1.02-6.87) male gender (p = 0.012, OR 3.37; 95% CI: (1.28(p = 0.013, OR 3.66; 95% CI: (1.27-10.5)), PCR polymorphism + 1444C > T (p = 0.001, OR 6.37; 95% CI:, (2.25-17.9)) and IL6 -174G
> C polymorphism (p = 0.025, OR 2.87, 95% CI: (1.09-7.55)) were statistically associated with the presence of CAD. Age > 60 years and
presence of the PCR +1444 C > T polymorphism remained independently associated with CAD after adjustment by logistic regression.
Conclusions: The presence of the PCR + 1444C > T polymorphism in this study was independently associated with the presence of coronary
artery disease. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):268-272)
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Introdução
Periodontite é uma doença inflamatória crônica,
desencadeada por bactérias componentes do biofilme dental,
que causa destruição dos tecidos de suporte do dente,1-3
com alta prevalência em todo mundo. 4 A periodontite
estimula por meio do sistema imune, localmente e em sítios
distantes, concentrações elevadas de citocinas e proteínas
pró-inflamatórias, bem como bacteremia e endotoxemia, em
virtude das bactérias que se proliferam nessa região.5
A doença arterial coronariana (DAC) é uma condição
inflamatória crônica, complexa, multifatorial, contínua,
formada pelo acúmulo de placas ateromatosas na camada
íntima das artérias coronarianas,6-9 sendo responsável pelas
síndromes coronarianas agudas, principal causa de morte no
hemisfério ocidental.6,7
Em geral, as inflamações desempenham um papel muito
importante tanto na periodontite como na DAC. Com o
intuito de ligar estas duas condições, foram desenvolvidas
duas teorias biologicamente plausíveis, com foco nas atuações
direta e indireta das bactérias orais presentes na periodontite
junto aos mediadores inflamatórios e pró-aterogênicos.1,2,4,10-14
Com base nas teorias inflamatórias e imunológicas, vários
estudos têm sido conduzidos com o objetivo de relacionar essa
associação ao fator genético, pela presença de polimorfismos,
nos genes que expressam a produção desses fatores e são
relacionados à periodontite, como a proteína C-reativa (PCR)
e a interleucina 6 (IL-6).15-19
O polimorfismo de nucleotídio simples (SNP) do gene
promotor da IL-6 pode afetar a produção e a expressão dessa
citocina, consequentemente, esta alteração nos níveis séricos
pode resultar em resposta biológica relevante.18 Tem sido
demonstrada a associação entre a variante SNP -174G > C
(rs 1800795) e o aumento do risco de doenças inflamatórias,
como a DAC.17,20
Estudos apontam para o SNP rs 1136804, também
representado como 3’ UTR +1444 C > T, como o
polimorfismo com maiores associações a DAC.15,17
As altas incidências de periodontite, o elevado risco de
mortalidade da DAC e uma lacuna de trabalhos nesta área
motivaram a condução deste estudo buscando evidências da
associação entre periodontite e DAC, pela comprovação dos
polimorfismos da PCR e IL-6.

Métodos
A amostra considerou 80 pacientes (idade média
60,5 ± 10,5) que se submeteram a cateterismo cardíaco
diagnóstico no laboratório de hemodinâmica do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Maria
(HU-UFSM) no período de 01 de setembro de 2010 até
30 de março de 2011 e que concordaram em participar
do experimento assinando o termo de consentimento livre
e esclarecido.
Foram excluídos da análise os pacientes tabagistas,
diabéticos, portadores de doenças autoimunes, aqueles que
tinham menos de dois dentes presentes em um dos sextantes,
bem como os que não concordaram em participar do estudo.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic, em
26/11/2014, CAAE: 35879614.7.0000.5374.
O exame periodontal foi executado pelo próprio
pesquisador, que utilizou o índice periodontal comunitário
(IPC) e o índice de perda de inserção periodontal (PIP)
preconizados pela Organização Mundial da Saúde.21 O uso
destes índices foram justificados pela imobilização parcial do
paciente no leito e o curto espaço de tempo em que o mesmo
ficou à disposição do examinador. Pacientes com escore IPC 3
ou 4 e escore PIP acima de 1 foram considerados portadores
de periodontite.
O DNA foi coletado da saliva por meio de um bochecho
com solução de glicose a 3% durante 1 minuto. Em seguida o
material foi depositado em tubos de ensaio esterilizados com
tampa e congelados a −20°C.22
O diagnóstico da DAC foi confirmado pelo cateterismo
cardíaco, via punção femoral ou radial, realizado pelos
médicos do laboratório de hemodinâmica do HU-UFSM.
Foram considerados pacientes com DAC aqueles que
apresentaram laudo médico positivo para presença de
estenose coronariana.
Genotipagem
As amostras de saliva contaram com DNA coletado
por meio de kit de extração de DNA genômico (Norgen
Biotek Corp, Canadá). Realizou-se a amplificação dos
genes pela reação em cadeia da polimerase utilizando
os seguintes pares de iniciadores para a PCR +1444
– forward 5’, AGCTCGTTAACTATGCTGGGGCA-3’, e
reverse 5, CTTCTCAGCTCTTGCCTTATGAGT - 3’, com
temperatura de anelamento de 60°C; e para o IL-6 -174
– forward 5’, AACCTAATTCTACCCCCCTTGG-3, e reverse
5’, CAGAGGCAGCCGAAGAGTT-3’, com temperatura de
anelamento de 59°C.17
A amplificação ocorreu através de um ciclo de 95°C por 3
minutos, 29 ciclos de 95°C por 1 minuto, com temperatura
de anelamento variando conforme citado, por 1 minuto, 72°C
por 1 minuto e um ciclo de 72°C por 10 minutos, realizada
em termociclador automático.
Os resultados da reação em cadeia da polimerase foram
digeridos pelas enzimas Sdul (Thermo Fischer Scientific,
Massachusetts, USA) para PCR +1444 e HaeIII (Thermo
Fischer Scientific, Massachusetts, USA) para IL-6 -174, nas
quantidades especificadas pelo fabricante, no processo de
polimorfismo de restrição de tamanho de fragmento. Os
fragmentos resultantes foram identificados por eletroforese
em gel de poliacrilamida a 8% corado por nitrato de prata.
As análises genéticas foram executadas em julho de 2017 no
laboratório de biologia molecular da Faculdade São Leopoldo
Mandic, Campinas, SP.
Análise estatística
As variáveis foram apresentadas de forma categorizada:
a DAC como presente ou ausente; a periodontite como
presente ou ausente; a idade como maior ou igual a 60 anos
ou menor ou igual a 59 anos; o gênero como masculino ou
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feminino; a raça como branca ou não branca, o sobrepeso
e obesidade como com IMC maior ou igual a 25 e menor
ou igual a 24; e os polimorfismos pela presença ou ausência
do alelo de risco. O desfecho foi a presença ou ausência
de DAC.
Foi utilizado um nível de significância de 5% (p < 0,05).
A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com a
presença da DAC: grupo-caso com 52 pacientes (idade média
de 62,8 ± 11,2) e grupo-controle com 28 pacientes (idade
média de 56,2 ± 8,8).
A distribuição dos genótipos dos dois SNP foi testada para
o equilíbrio de Hardy-Weinberg pelo chi-quadrado (x2). As
variáveis coletadas foram cruzadas com o desfecho de DAC
através do chi-quadrado com Odds Ratio (OR) e intervalo de
confiança (IC) de 95%.
As variáveis que se mostraram significativas foram
submetidas ao ajuste por uma regressão logística binária ainda
com a DAC como desfecho e IC 95%.
Todos os dados coletados foram tratados com o programa
SPSS© versão 25, IBM©Corp., Nova York, NY.

Resultados
A Tabela 1 mostra a relação entre as variáveis estudadas
e a DAC. Foi possível avaliar que a idade categorizada no
ponto de corte da média de todos os participantes, 60 anos
(p = 0,035), o gênero masculino (p = 0,012) e os pacientes
que apresentavam periodontite (p = 0,013) estiveram
estatisticamente relacionados à presença de DAC.
Os pacientes portadores do polimorfismo da PCR +1444
C > T, com presença do alelo de risco T (p = 0,001), bem
como os portadores do polimorfismo da IL-6 -174 G > C, alelo
de risco C (p = 0,025), foram associados à DAC.

Na sequência foi realizada avaliação de regressão
logística binária na qual foram carregadas todas as variáveis
independentes significativas nas análises bivariadas de maneira
direta com o objetivo de verificar quais delas seriam previsoras
da variável dependente de DAC.
O resultado deste ajuste (Tabela 2) demonstrou que
continuaram relacionadas à DAC idade maior que 60 anos
(p = 0,029) e polimorfismo da PCR +1444 C > T (p = 0,014).

Discussão
Periodontite é uma doença inflamatória crônica,
multifatorial, resultante de uma série de processos de
disbiose, ativando a produção de proteínas e citocinas
pró-inflamatórias e processos de sinalização. Por estes
motivos, segundo estudos epidemiológicos, intervencionais
e funcionais recentes, estabelecem um nexo causal com o
desenvolvimento da DAC.10-12,16
A idade dicotomizada maior de 60 anos e o gênero
masculino foram associados estatisticamente a maiores
chances de apresentar também a DAC. É notório que a idade
e o gênero masculino sejam fatores de risco já conhecidos da
doença coronariana e da periodontite,23 tanto que muitos
estudos realizam o ajuste para estes fatores quando analisam
apenas a aterosclerose, porém na relação entre periodontite
e DAC com influência de outras covariáveis independentes,
optou-se por mantê-las com vistas a ajustes de contribuição
nos modelos de regressão logística.
A periodontite, na análise bivariada, mostrou-se associada
significativamente com a DAC (p = 0,013; OR 3,66; IC
95% [1,27-10,5]). Esta relação vem sendo pesquisada
por décadas. Estudo transversal com 60.174 participantes
analisou a relação entre periodontite e DAC e encontrou
relação estatística significativa entre as duas condições com

Tabela 1 – Variáveis analisadas pelo chi-quadrado com desfecho a doença arterial coronariana (DAC)
DAC (n = 80)

Variáveis analisadas
Idade
Gênero
Sobrepeso e
obesidade
Raça

Presença (%)

Ausência (%)

≥ 60 anos

31 (59,6)

10 (35,7)

≤ 59 anos

21 (40,4)

18 (64,3)

Masculino

32 (61,5)

9 (32,1)

Feminino

20 (38,5)

19 (67,9)

IMC ≥ 25

30 (57,7)

22 (78,6)

IMC ≤ 24

22 (42,3)

6 (21,4)

Branca

45 (86,5)

22 (78,6)

Não branca

7 (13,5)

6 (21,4)

Presença

26 (50%)

6 (21,4)

Ausência

26 (50%)

22 (78,6)

PCR +1444 C > T
RS 1130864

Com alelo T

43 (82,7)

12 (42,9)

Sem alelo T

9 (17,3)

16 (57,1)

IL-6-174 G > C
RS 1800795

Com alelo C

30 (57,7)

9 (32,1)

Sem alelo C

22 (42,3)

19 (67,9)

Periodontite

OR

IC 95%
Máx.

2,65

1,02

6,87

0,04

3,37

1,28

8,9

0,01

2,68

0,93

7,73

0,35

1,75

0,52

5,84

0,06

3,66

1,27

10,5

0,01

6,37

2,25

17,9

0,001

2,87

1,09

7,55

0,029

OR: razão de chances; IC: intervalo de confiança; significativo quando o intervalo não contiver a unidade; p: valor significativo < 0,05. Fonte: autoria própria.
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Tabela 2 – Variáveis ajustadas pela regressão logística
Chi-quadrado
Variáveis analisadas
Idade ≥ 60 anos

p

OR

0,04

2,65

Regressão logística
IC 95%
Máx.

1,02

6,87

p

OR

0,02

3,6

IC 95%
Máx.
1,14

11,3

Gênero masculino

0,01

3,37

1,28

8,91

0,37

1,71

0,51

5,67

Periodontite

0,01

3,66

1,27

10,5

0,16

2,47

0,68

8,9

Polimorfismo PCR +1444

0,001

6,37

2,25

17,9

0,014

4,31

1,34

13,8

Polimorfismo IL-6 -174

0,029

2,87

1,09

7,55

0,06

2,94

0,94

9,19

p: valor significativo < 0,05; OR: razão de chances; IC: intervalo de confiança; significativo quando o intervalo não contiver a unidade. Fonte: autoria própria.

OR de 1,59 e IC 95%, entre 1,31 e 1,81, após o ajuste para
os fatores de confusão.23

não encontrando relação significativa entre os alelos de risco
e a síndrome coronariana aguda.27

Neste estudo verificou-se a associação de polimorfismos
ligados à inflamação periodontal (IL-6 e PCR) e sua
possível associação a DAC. Observamos forte associação
(p = 0,001) entre a presença do polimorfismo da PCR
+1444 C > T, alelo de risco T e o grupo-caso com OR 6,37;
IC 95% (2,25-17,9), o que contradiz autores que analisaram
cinco estudos, totalizando 18.637 participantes, nos quais
o polimorfismo da PCR +1444 C > T foi ajustado para os
fatores de confusão e comparados com a presença da DAC,
e não encontraram associação entre este polimorfismo e
a doença coronariana.24 É possível inferir que esta relação
possa advir dos níveis séricos da PCR mantidos pela
periodontite crônica ao longo de vários anos.

As variáveis que se mostraram significativas foram incluídas
em um modelo de regressão logística bivariada com vistas a
ajustar a independência dessas associações, verificando quais
seriam preditoras de DAC. O modelo mais uniforme foi o que
manteve independentemente associadas à DAC a idade maior
que 60 anos e a presença do polimorfismo da PCR +1444
C > T (Tabela 2).

Esta relação é corroborada por estudos que compararam
o tamanho das placas ateroscleróticas e o polimorfismo da
PCR +1444 C > T em 196 pacientes com DAC provenientes
de um banco de dados de estudos que avaliaram o uso de
nitratos (ENCORE) na Suíça, concluindo que os portadores
deste polimorfismo, foram ligados independentemente a
volumes de placa maiores.15
Estes resultados nos levam a crer que, de alguma forma,
este tipo de polimorfismo atue diretamente no processo
aterosclerótico, provavelmente através dos níveis séricos de
PCR, como indicam recentes estudos.25,26
O polimorfismo da IL-6 -174 G > C mostrou-se
estatisticamente relacionado com a DAC (p = 0,025;
OR 2,87; IC 95% [1,09-7,55]). Estes achados estão de acordo
com autores que investigaram a relação deste polimorfismo
com o risco de DAC em 484 chineses e encontraram que o
polimorfismo da IL-6 -174 G > C foi positivamente associado
ao risco de DAC (p = 0,001; OR 2,18; IC 95% [1,26-3,77]),
de acordo com nossos achados, porém com significância
estatística maior.18
Em contrapartida, em estudo recente, foram analisados
280 pacientes em uma população do norte da Índia para
cinco tipos de polimorfismos, dentre eles o IL-6 -174
G > C. Nesta análise, os autores não encontraram
significância estatística entre polimorfismo e DAC. 20 Da
mesma forma, autores brasileiros analisaram 200 pacientes
com síndrome coronariana aguda e sua relação com o
polimorfismo da IL-6 -174 G > C em Pernambuco, Brasil,

Considerando a limitação do tipo de estudo (casocontrole), em que a informação sobre a exposição ou o fator
é obtida após a ocorrência da doença, não havendo como
distinguir a cronologia entre essa exposição e o aparecimento
da doença, determinar uma relação de casualidade direta
entre a periodontite e a DAC torna-se mais difícil. O fato
desta associação estar presente pode indicar tratamentos
preventivos e curativos para controle da periodontite com
o objetivo de tentar diminuir o conjunto de fatores que
contribuem para a formação e o desenvolvimento da DAC,
além dos fatores de risco já conhecidos.

Conclusões
Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que a
idade maior que 60 anos e a presença do polimorfismo
da PCR +1444 C > T foram preditores independentes
associados à DAC.
A periodontite e o gênero masculino não se mantiveram
associados à DAC após o ajuste pela regressão logística.
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No desenrolar do século vinte, com base em numerosas
observações epidemiológicas e ensaios de intervenção, fatores
de risco cardiovascular foram identificados e direcionados
com a finalidade de diminuir a carga global de doenças
cardiovasculares. Ao longo dos séculos, as mudanças
nos padrões alimentares de seres humanos, o declínio
progressivo em atividade física e uma elevada prevalência
de obesidade – todos sendo fatores que contribuem a taxas
alarmantes de diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia
que vemos na nossa prática diária – nos levaram a supor que
doenças relacionadas à aterosclerose (infarto do miocárdio,
cardiomiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral e
doença arterial periférica) são consequências inevitáveis do
processo evolucionário que enfrentamos nos tempos atuais.
No entanto, devido aos avanços nas técnicas não invasivas de
imagem do sistema vascular, lesões ateroscleróticas na aorta
e nas artérias coronárias e carótidas também são encontradas
em múmias do Egito antigo,1 cuja idade média estimada no
momento da morte era de apenas 45 anos.
Se os assim chamados “fatores de risco clássicos” foram menos
prevalentes nos tempos antigos, outros fatores não tradicionais
devem ter exercido um papel significativo no desenvolvimento
e progressão de aterosclerose.2 Cargas inflamatórias microbianas
e parasitárias que provavelmente estavam presentes em culturas
antigas, inerentemente sem higiene moderna e antimicrobianos,
podem ter provocado um estado inflamatório crônico.
Considerando que pacientes com as doenças inflamatórias
sistêmicas crônicas de hoje, que incluem infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana, lúpus eritematoso sistêmico e artrite
reumatóide apresentam aterosclerose e eventos coronários
precoces, poderíamos supor que a carga inflamatória crônica
secundária à infecção resultou em aterosclerose nos tempos
antigos? Além disso, a aterosclerose é um processo biológico
complexo e multifatorial e, como tal, também está sujeita à
interação gene-ambiente; portanto, embora seja inquestionável
a contribuição dos fatores de risco clássicos de hoje ao
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desenvolvimento da aterosclerose, o seu papel no aparecimento
de lesões ateroscleróticas na árvore vascular envolve não apenas
inflamação e a ativação do sistema imunológico mas também
fatores genéticos que facilitam ou se opõem à formação de
acúmulos lipídicos na parede arterial.
O progresso na biologia celular e molecular permitiu o
aprimoramento da nossa compreensão dos mecanismos
envolvidos no aparecimento da aterosclerose. As partículas
de colesterol LDL desempenham um papel significativo na
gênese de placa aterosclerótica na presença de disfunção
endotelial, uma característica onipresente em indivíduos com
fatores de risco cardiovascular.3 A proliferação e a migração de
células musculares lisas em resposta à liberação de fatores de
crescimento e ao acúmulo de fagócitos mononucleares ricos em
lipídios derivados do plasma (células espumosas) contribuem
ao desenvolvimento de ateroma. 4 Estudos posteriores
revelaram que o sistema imunológico exerceu um papel na
aterosclerose, não apenas por vias inatas (macrófagos), mas
também por vias adaptativas (células T e outros linfócitos).5
Células diretamente envolvidas na aterosclerose estabelecem
uma rede complexa de conversação cruzada pela liberação
de citocinas, notadamente interleucina-1.6
Uma vez reconhecida uma doença inflamatória, um ensaio
altamente sensível para a medição da proteína C-reativa (PCRas)
provou ser um marcador para pacientes com alto risco de
eventos cardiovasculares devido à aterosclerose, bem como
uma ferramenta útil na seleção pacientes para controle lipídico
agressivo para redução de riscos. No ensaio JUPITER, a terapia
com estatinas em pacientes com valores de PCRas acima da
mediana da população (> 2 mg/L) mas com nível de colesterol
LDL < 130 mg/dL obteve uma redução de 44% nos primeiros
eventos cardiovasculares.7 Mais recentemente, o ensaio CANTOS
alocou o anticorpo anti-interleucina-1 (canaquinumabe) a
pacientes com síndromes coronárias pós‑agudas estáveis que
apresentavam valores de PCRas > 2 mg/L durante terapia com
estatinas.8 Os indivíduos que conseguiram uma redução de
PCRas para < 2 mg/L em resposta à terapia anti-inflamatória
obtiveram uma redução superior a 30% na mortalidade
cardiovascular e por todas as causas.9
Atualmente, está amplamente aceito que os fatores
genéticos também contribuem significativamente ao risco
de doença arterial coronariana (DAC), e a herdabilidade da
DAC foi estimada entre 40% e 60%.10 Utilizando estudos de
associação ampla do genoma (GWAS), é possível identificar
polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) comuns, presentes
em mais de 5% da população em todo o genoma humano
e comparar a frequência alélica de cada SNP em casos e
controles. A primeira associação de DAC revelada pela
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abordagem GWAS foi um bloco contendo múltiplos SNP
no lócus 9p21.3.11 Desde então, foi verificado que novos
SNP se correlacionam à presença e à extensão de DAC
aterosclerótica de maneira significativa; estes SNP estão
relacionados a aspectos diferentes que governam a biologia
de aterosclerose, incluindo, entre outros, interações célula a
célula, resposta imunológica, absorção de colesterol e níveis
de lipoproteína (a).12 O gene da PCR + variante 1444C > T
na região não traduzida 3’ (UTR) influencia os níveis basais e
estimulados de PCR.13
Investigadores de diferentes instituições de pesquisa têm
produzido uma imagem complexa e provavelmente ainda
incompleta da intricada relação entre inflamação-infecção,
genética e doenças ateroscleróticas como DAC. Neste número
de Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rocha et al.14 visaram
buscar a ligação entre doença periodontal (como modelo
de uma condição inflamatória crônica) e dois polimorfismos
específicos em genes sabidamente relacionados à inflamação
(proteína C reativa e interleucina-6), com a presença de
DAC em 80 pacientes da Região Sul do Brasil indicados para
angiografia coronária invasiva. Eles verificaram, no modelo
multivariado, que o sexo masculino e o gene da PCR +
variante 1444C > T foram significativamente associados à
presença de DAC.
Devem ser parabenizados os autores pela sua contribuição à
área, porque replicar o achado de uma associação significativa
entre um SNP específico e desfechos clínicos em populações
diferentes fortalece a relevância do achado à ocorrência do

desfecho medido. No entanto, o estudo se beneficiaria ao
fornecer os níveis de PCRas na população do estudo (como
uma medida do estado inflamatório crônico) e ao detalhar
mais a extensão do padrão obstrutivo, em vez de apresentar
apenas uma classificação dicotômica de DAC presente/ausente
com base no relatório médico. Adicionalmente, eu seria muito
cauteloso em descartar a possível associação entre a variante do
gene IL-6 e a presença de DAC, devido ao número pequeno de
pacientes incluídos no estudo, que apresentou uma significância
estatística marginal no modelo multivariado (valor de p = 0,06),
considerando que essa associação foi validada em estudos
prévios mencionados pelos autores.
Apesar das suas limitações, o trabalho de Rocha et al.14
chama a atenção dos cardiologistas clínicos para o fato de que
a genética está saindo do laboratório para ser introduzida na
prática clínica, pelo menos como uma ferramenta para nos
ajudar a melhor entender o quanto os nossos pacientes são
diferentes, mesmo se eles estão expostos aos mesmo fatores
de risco com os quais nós estamos tão familiarizados. Teremos
que aprender como aplicar escores de risco genético que
possam aprimorar a nossa capacidade de predizer o risco de
DAC14 além do que é estimado com base apenas nos fatores
de risco tradicionais. Gregor Mendel ficaria emocionado ao
ver quão longe nós temos ido a partir dos seus primeiros
experimentos com ervilha há mais de 150 anos; mas o
caminho para completamente entender o papel dos fatores
genéticos em doenças complexas como a aterosclerose ou a
hipertensão será longo, embora fascinante.
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Avaliação de Variáveis Eletrocardiográficas de Despolarização e
Repolarização Ventricular em Diabetes Mellitus Tipo 1
Evaluation of Electrocardiographic Ventricular Depolarization and Repolarization Variables in Type 1
Diabetes Mellitus
Mehmet Inanır,1 Yilmaz Gunes,1 Isa Sincer,1 Emrah Erdal1
Abant Izzet Baysal University Hospital,1 Bolu – Turquia

Resumo
Fundamento: O risco de eventos cardiovasculares e morte súbita aumenta com diabetes mellitus tipo 1 (DM1).
Objetivo: Avaliar alguns marcadores eletrocardiográficos de arritmias em pacientes com DM1.
Métodos: Parâmetros eletrocardiográficos que refletem despolarização e repolarização ventricular, a saber, os intervalos
QT, QTc, QTd, QTdc, Tp-e, JT e JTc e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc, de 46 pacientes diagnosticados com DM1 foram
retrospectivamente analisados e comparados com 46 controles saudáveis, pareados por idade, sexo e massa corporal.
As correlações entre duração de DM1, HbA1c e variáveis de repolarização ventricular foram analisadas. Foram considerados
estatisticamente significativos os valores de p inferiores a 0,05.
Resultados: A duração de diabetes foi de 16,6 ± 7,1 anos, e HbA1c foi 10,81% ± 3,27% no grupo DM1. Em comparação
com o grupo controle, a frequência cardíaca, os intervalos QTc, QTd, QTdc, Tp-e e JTc, a relação Tp-e/QT (p < 0,001)
e a relação Tp-e/QTc (p = 0,007) foram significativamente mais altos em pacientes com DM1. A duração de DM1 e
os níveis de HbA1c foram significativamente correlacionados com os intervalos QTc, QTd, QTdc, Tp-e e JTc e com as
relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc.
Conclusões: Em pacientes com DM1, potenciais preditores eletrocardiográficos de repolarização foram significativamente
aumentados em correlação com a duração da doença e com os níveis de HbA1c. Estes achados podem contribuir à
compreensão da morte súbita cardíaca em pacientes com DM1. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):275-280)
Palavras-chave: Complicações do Diabetes; Fatores de Risco; Prevenção e Controle; Arritmias Cardíacas;
Eletrocardiografia/métodos.

Abstract
Background: The risk of cardiovascular events and sudden death increases with type 1 diabetes mellitus (T1DM).
Objective: To evaluate electrocardiographic markers of arrhythmias in T1DM patients.
Methods: Electrocardiographic parameters reflecting ventricular depolarization and repolarization, namely, QT, QTc, QTd, QTdc, Tp-e, JT,
and JTc intervals and Tp-e/QT and Tp-e/QTc ratios, of 46 patients diagnosed with T1DM were retrospectively analyzed and compared with
46 healthy age-, sex-, and body mass-matched controls. Correlations between T1DM duration, hemoglobin A1c (HbA1c), and ventricular
repolarization variables were analyzed. P values lower than 0.05 were considered statistically significant.
Results: Diabetes duration was 16.6 ± 7.1 years, and HbA1c was 10.81% ± 3.27% in the T1DM group. In comparison with the control group, heart
rate, QTc, QTd, QTdc, Tp-e and JTc intervals, Tp-e/QT ratio (p < 0.001), and Tp-e/QTc ratio (p = 0.007) were significantly higher in T1DM patients.
T1DM duration and HbA1c levels were significantly correlated with QTc, QTd, QTdc, Tp-e, and JTc intervals and Tp-e/QT and Tp-e/QTc ratios.
Conclusions: In T1DM patients, potential electrocardiographic repolarization predictors were significantly increased in correlation with disease
duration and HbA1c levels. These findings may contribute to the understanding of sudden cardiac death in patients with T1DM. (Arq Bras
Cardiol. 2020; 114(2):275-280)
Keywords: Diabetes Complications; Risk Factors; Prevention and Control; Arrhythmias, Cardiac; Electrocardiography/methods.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A diabetes é um problema grave de saúde que está
associado a várias comorbidades, tais como hipertensão,
doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e doenças
cardiopulmonares. Durante períodos longos de tempo,
é também um fator de risco subjacente importante para
doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca, doença
arterial periférica, fibrilação atrial, insuficiência renal crônica
e acidente vascular cerebral. Também está associada com um
risco aumentado de mortalidade.1-4
O intervalo entre o começo do complexo QRS e o fim da
onda T no eletrocardiograma (ECG) de superfície reflete a
despolarização e a repolarização ventricular. Alterações elétricas
cardíacas durante a repolarização ventricular podem resultar em
arritmias letais.5 O risco de morte súbita também aumenta em
indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1).6 Nesse sentido,
especula-se que a repolarização prolongada desempenhe um
papel na morte súbita entre pacientes com DM1.6
Neste estudo, visamos avaliar potenciais preditores de
arritmia ventricular no ECG de superfície, a saber, os intervalos
QT e QT corrigido (QTc), dispersão do intervalo QT (QTd),
QTd corrigido (QTdc), os intervalos Tp-e, JT e JTc e as relações
Tp-e/QT e Tp-e/QTc em pacientes com DM1.

Métodos
População do estudo
Registros de ECG de 46 pacientes com DM1, os quais foram
acompanhados na clínica ambulatorial de endocrinologia
e doenças metabólicas do nosso hospital entre janeiro
2017 e maio 2018, foram analisados retrospectivamente
e comparados com os resultados de ECG de 46 controles
pareados por idade, sexo e massa corporal. DM1 foi definido
de acordo com os critérios da American Diabetes Association.7
Pacientes acima da idade de 45 anos não foram incluídos
devido à probabilidade aumentada de aterosclerose e
comorbidades desconhecidas que poderiam afetar o ECG.
Foram excluídos sujeitos com histórico de doença arterial
coronária, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca,
doença cardíaca estrutural, doença pulmonar crônica,
insuficiência hepática ou renal, distúrbios da tireóide,
malignidades, desequilíbrios eletrolíticos ou quaisquer
doenças sistêmicas e sujeitos que estavam usando qualquer
droga (e.g. betabloqueador, bloqueador dos canais de cálcio,
antidepressivo, etc.) excetuando-se a insulina. Também foram
excluídos os sujeitos com histórico de arritmias ventriculares
ou fibrilação atrial e os sujeitos que apresentaram baixa
voltagem do QRS, duração aumentada do QRS, desvio do eixo
esquerdo, achados hipertróficos, achatamento inespecífico
da onda T, anormalidades do átrio esquerdo ou depressão
do segmento ST no ECG, devido aos prováveis efeitos destas
alterações nos parâmetros de ECG medidos.
Eletrocardiografia
Foram obtidos ECG de 12 derivações após um período
de repouso de 10 minutos, com 10 mm/mV de amplitude, a
25 mm/s de velocidade, com as derivações nas posições padrão,
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em posição supina, usando uma máquina comercialmente
disponível (Nihon Kohen Cardiofax ECG-1950 VET).
Dependendo da frequência cardíaca, houve de quatro
a seis batimentos por derivação. Os ECG foram medidos
manualmente, utilizando uma lupa (TorQ 150 mm Digital
Caliper LCD), por dois cardiologistas cegos que não tinham
informações sobre os pacientes. Os intervalos QT foram
medidos desde o início do complexo QRS até o fim da
onda T, o qual foi definido como o seu retorno à linha de base
do TP. Quando ondas U estavam presentes, o intervalo QT foi
medido ao nadir da curva entre as ondas T e U. O intervalo
R-R foi medido e utilizado para calcular a frequência cardíaca
e corrigir o intervalo QT (QTc) com a fórmula de Bazett.8
A dispersão do QT (QTd) foi determinada como a diferença
entre o intervalo QT máximo e o intervalo QT mínimo, em
derivações diferentes. O intervalo Tp-e foi definido do pico da
onda T até o fim da onda T. As medições do intervalo Tp-e foram
realizadas a partir das derivações precordiais. QTc e dispersão
do QT corrigido (QTdc) foram calculados usando a fórmula de
Bazett (QTc = QT/√RR). Intervalos JT foram medidos do fim do
complexo QRS (ponto J) até o fim da onda T (intervalo JTend).
JTc foi calculado usando a fórmula de Bazett (JTc = JT/√RR).
Também foram calculadas as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc.
Nenhum paciente teve menos de nove derivações mensuráveis.
As variações intraobservadores e interobservadores para as
medidas foram inferiores a 5%, e foram utilizadas para análise
as médias dos valores definidos pelos cardiologistas.
Análise estatística
Realizaram-se as análises utilizando o programa SPSS
20.0 Statistical Package para Windows (SPSS Inc, Chicago,
Illinois, EUA). As variáveis quantitativas são expressas como
média ± desvio padrão (DP), e as variáveis qualitativas
são expressas em números e porcentagens. Foi utilizado
o teste Kolmogorov‑Smirnov para determinar se os dados
estavam distribuídos normalmente. Os parâmetros de ECG
estavam distribuídos normalmente, e duração da doença e
níveis de HbA1c não estavam distribuídos normalmente.
Avaliaram‑se as diferenças entre grupos independentes pelo
teste t de Student para variáveis quantitativas que estavam
distribuídos normalmente e pelo teste do qui quadrado para
variáveis qualitativas. A análise de correlação de Spearman foi
utilizada para examinar possíveis associações entre a duração
de DM1, HbA1c e parâmetros de repolarização ventricular.
Foram considerados estatisticamente significativos os valores
de p inferiores a 0,05.

Resultados
A duração média de diabetes foi de 16,6 ± 7,1 anos, e o
HbA1c médio foi 10,81% ± 3,27% no grupo DM1. As médias
de idade, pressão arterial (PA) sistólica, PA diastólica e índice
de massa corporal (IMC) e as frequências de sexo, tabagismo
e hiperlipidemia não foram significativamente diferentes entre
os pacientes do estudo e os do grupo controle (Tabela 1).
Em comparação com o grupo controle, frequência
cardíaca, QTc, QTd, QTdc, os intervalos Tp-e e JTc e as
relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc foram significativamente mais
altos nos pacientes com DM1 (Tabela 2).
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Tabela 1 – Características gerais dos grupos estudados
Características de linha de base
Idade (anos)

DM1 (n = 46)

Grupo controle (n = 46)

Valor de p

33,8 ± 8,8

33,8 ± 6,2

1,000

Masculino/feminino

28/18

28/18

1,000

PA sistólica (mmHg)

124,4 ± 8,7

121,4 ± 6,7

0,069

PA diastólica (mmHg)

81,0 ± 4,1

78,4 ± 3,3

0,581

Tabagismo

7 (15,2%)

9 (19,6%)

0,587

3 (6,5%)

3 (6,5%)

1,000

24,2 ± 4,7

24,1 ± 4,8

0,955

Grupo controle (n = 46)

Valor de p
< 0,001

Hiperlipidemia
IMC

DM1: diabetes mellitus tipo 1; IMC: índice de massa corporal; PA: pressão arterial.

Tabela 2 – Achados eletrocardiográficos da população do estudo
DM1 (n = 46)
Frequência cardíaca (bpm)

84,0 ± 16,9

68,3 ± 11,3

QT ms

352,6 ± 27,4

362,4 ± 22,9

0,068

QTc ms

412,9 ± 36,0

384,2 ± 24,6

< 0,001

QTd ms

29,7 ± 13,8

15,2 ± 6,0

< 0,001

QTdc ms

34,5 ± 15,0

16,1 ± 6,6

< 0,001

Tp-e ms

90,3 ± 8,1

74,8 ± 9,9

< 0,001

JT ms

275,1 ± 23,7

278,8 ± 24,7

0,456

JTc ms

321,6 ± 26,0

295,5 ± 24,7

< 0,001

Tp-e/QT

0,26 ± 0,03

0,21 ± 0,03

< 0,001

Tp-e/QTc

0,22 ± 0,03

0,20 ± 0,03

0,007

Bpm: batimentos por minuto; JT: intervalo do fim do complexo QRS (ponto J) até o fim da onda T; JTc: intervalo JT corrigido; ms: milissegundos; QT: intervalo do
começo do complexo QRS até o fim da onda T; QTc: intervalo QT corrigido; QTd: dispersão do intervalo QT, a diferença entre o intervalo QT máximo e o intervalo QT
mínimo; QTdc: dispersão do intervalo QT corrigido; Tp-e: intervalo pico-fim da onda T.

A duração de DM1 e os níveis de HbA1c foram
significativamente correlacionados com QTc, QTd, QTdc, os
intervalos Tp-e e JTc e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc (Tabela 3).
Não houve correlações significativos entre sexo, idade,
IMC, frequência cardíaca e os parâmetros de ECG medidos.

Discussão
Neste estudo, verificamos que, em correlação com a
duração da doença e os níveis de HbA1c, os intervalos QTc,
QTd, QTdc, Tp-e e JTc e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc
no ECG de superfície, os quais parâmetros podem ser
associados com arritmias ventriculares e morte súbita, foram
significativamente aumentados em pacientes com DM1.
Até onde nós sabemos, não há estudos na literatura que
investiguem os intervalos Tp-e e JT ou as relações Tp-e/QT e
Tp-e/QTc em pacientes com DM1.
Pacientes com DM1 estão em maior risco de arritmias
ventriculares e morte súbita.9 A presença de circuitos de
reentrada, atividade desencadeada e maior autonomia estão
entre os possíveis mecanismos de arritmias ventriculares.
Os mecanismos patológicos subjacentes às arritmias não têm
sido plenamente estabelecidos em pacientes com diabetes.
Abnormalidades estruturais causadas por hiperglicemia
prolongada e o aumento de fibrose no miocárdio foram

especulados.10,11 Fibrose miocárdica, perda de células no tecido
miocárdico vivo e vias de condução miocárdica podem criar um
ambiente favorável para a formação de circuitos de reentrada.
Arritmias ventriculares também podem ser desencadeadas pela
contribuição do equilíbrio elétrico prejudicado e pelo aumento
da atividade simpática.12,13
Demonstrou-se que QT, QTc e QTd predizem eventos
arrítmicos ventriculares e morte súbita em várias situações
clínicas.14,15 O intervalo QT é um preditor importante de
mortalidade cardiovascular e de todas as causas em indivíduos
com diabetes mellitus tipo 2.16 O intervalo QT representa o
tempo a partir do começo de despolarização ventricular até a
conclusão da repolarização. Devido ao fato que o QT é afetado
pela frequência cardíaca, o intervalo QT corrigido pela frequência
cardíaca (QTc) foi proposto como uma medida mais apropriada do
QT.17 Em muitas doenças cardiovasculares e não cardiovasculares,
o QTc mostrou-se aumentado.18 O prolongamento do QTc
foi sugerido como um marcador independente de arritmias
ventriculares, morte súbita e aumento da mortalidade,
também em pacientes com DM1.17,19‑22 Demonstrou-se que
pacientes com DM1 apresentam uma associação positiva do
prolongamento do QTc com idade, duração de diabetes e
controle metabólico deficiente.23 Nesse sentido, nós também
encontramos uma correlação positiva entre o QTc e a duração
de DM1 e os níveis de HbA1c.
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Tabela 3 – Correlação da duração de doença e dos níveis de HbA1c com os parâmetros eletrocardiográficos

QTc ms

Duração de DM1 (anos)

HbA1c (%)

r = 0,417; p < 0,001

r = 0,414; p < 0,001

QTd ms

r = 0,600; p < 0,001

r = 0,353; p < 0,001

QTdc ms

r = 0,669; p < 0,001

r = 0,608; p < 0,001

Tp-e ms

r = 0,606; p < 0,001

r = 0,602; p < 0,001

JTc

r = 0,443; p < 0,001

r = 0,525; p < 0,001

Tp-e/QT

r = 0,615; p < 0,001

r = 0,608; p < 0,001

Tp-e/QTc

r = 0,357; p < 0,001

r = 0,352; p = 0,001

O QTd, o qual é definido como a diferença entre o
intervalo QT máximo e o intervalo QT mínimo no ECG de
superfície de 12 derivações,24 representa heterogeneidade
da repolarização ventricular e foi relatado como um preditor
de arritmias ventriculares.24,25 O aumento do QTd também
foi associado com morte súbita cardíaca.26,27 Tokatli et al.
relataram que o QTd foi prolongado em pacientes com
diabetes mellitus tipo 2 em comparação com controles.28
Neste estudo, verificamos que o QTd foi significativamente
mais alto em pacientes com DM1 também em correlação
com a duração da doença e o controle glicêmico medido
pelo HbA1c. Uysal et al. acharam que o QTc e o QTdc
foram prolongados em crianças e adolescentes com DM1.29
Esta prolongação, porém, não foi associada com a duração
da doença e o controle glicêmico. Isto pode ser explicado
pela idade relativamente jovem e a curta duração da doença.
O intervalo QT é composto de componentes de despolarização
e repolarização. É também afetado pelo período QRS,30 porém o
intervalo JT é o componente do intervalo QT que reflete apenas
a repolarização ventricular.31 Foi sugerido que o intervalo JT
possa ser um marcador mais específico de repolarização que o
intervalo QT.32 O intervalo JT pode ser afetado pela frequência
cardíaca também. Portanto, o JTc pode ser mais apropriado.
Nesse sentido, Alizade et al.33 relataram que o JTc prolongado
estava associado com arritmias ventriculares.
O intervalo Tp-e também é um parâmetro de ECG
relativamente novo para mostrar repolarização ventricular;
foi associado a arritmias ventriculares e morte súbita, mesmo
em pacientes com QTc normal.34,35 A relação Tp-e/QT
também foi utilizada recentemente como um novo marcador
eletrocardiográfico para repolarização ventricular,36 e foi relatado
que está associado com arritmias ventriculares malignas.37
A maioria dos estudos que avaliaram abnormalidades de
despolarização ou repolarização ventricular em pacientes com
DM1 utilizou a duração do QTc e o QTdc, mas os intervalos
Tp-e, JT e JTc e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc não foram
estudados. Nós encontramos que, em adição aos intervalos
QTc e QTdc, os intervalos Tp-e e JTc e as relações Tp-e/QT e
Tp-e/QTc aumentam em sujeitos com DM1, em associação
com a duração da doença e os níveis de HbA1c.
Limitações
Os cálculos manuais das medições, em vez de cálculos
assistidos por computador, podem constituir uma limitação.
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Sistemas de medição automatizados têm sido desenvolvidos
para medição de QT, porém atualmente existem alguns
problemas com esses sistemas.38 A identificação manual de
T-end também é problemática, cardiologista-dependente e
pouco reproduzível. Por este motivo, os métodos automatizados
podem ser preferíveis.39 Os métodos de monitorização de
ECG ambulatorial a longo prazo podem ser valiosos para
documentar a associação entre os parâmetros de ECG de
superfície estudados e as arritmias. O número de pacientes
no nosso estudo foi relativamente pequeno. Uma população
maior de pacientes forneceria resultados mais precisos.
A associação entre os parâmetros de ECG poderia ser avaliada
em conjunção com outros mecanismos potenciais de morte
súbita, tais como disfunção autonômica e fibrose detectada
por ressonância magnética. A ausência de acompanhamento
clínico dos pacientes quanto a arritmias e morte súbita constitui
outra limitação importante.

Conclusões
Estudos prévios demonstraram que o prolongamento de
QTc e QTdc é importante em termos de arritmias ventriculares
malignas em pacientes com DM1.40 No entanto, os intervalos
Tp-e e JTc e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc não haviam
sido previamente medidos em pacientes com DM1. Este
estudo mostra que estes relativamente novos índices de
repolarização e possíveis preditores de arritmias ventriculares
aumentam significativamente em pacientes com DM1. Mais
estudos são necessários para confirmar os nossos resultados.
Nós esperamos que a significância clínica destes achados para
a predição de arritmias malignas será avaliada em estudos
futuros com acompanhamento a longo prazo e estudos
prospectivos de grande escala.
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Diabetes é uma condição crônica séria que ocorre quando
o organismo não consegue produzir insulina (ou o faz em
quantidade insuficiente) ou não consegue utilizar a insulina
que produz, resultando em níveis elevados de glicose no
sangue. O diabetes conhecido como do tipo 1 é causado por
um conjunto de fatores genéticos, ambientais e autoimunes
afetando as células beta pancreáticas produtoras de insulina.1
Valores aumentados da glicemia, mesmo abaixo do limiar
de diagnóstico de diabetes, estão associados a complicações
com grande impacto na morbimortalidade em pessoas com
diabetes.2 Revisões sistemáticas envolvendo 102 estudos
prospectivos em diabéticos indicam que o risco relativo de
doenças cardiovasculares (DCVs) está entre 1,6 e 2,6, sendo
maior em jovens e ligeiramente maior nas mulheres.3
Dados publicados no recente Atlas da International Diabetes
Federation (IDF Atlas) confirmam que o diabetes é uma das
maiores emergências em saúde pública do século XXI. Em 2019,
estima-se que 468 milhões de pessoas tenham diabetes e
projeta-se para 2030, 578 milhões e para 2045 o alarmante
número de 700 milhões. As estimativas impressionam:
135 milhões de casos acima de 65 anos de idade; mais de
1 milhão de crianças e adolescentes têm diabetes tipo 1;
quatro milhões de óbitos relacionados ao diabetes em 2019
entre pessoas de 20 a 79 anos. Todos esses números com uma
significativa variação entre as diversas regiões do mundo.4
A busca de marcadores de risco com o potencial de
predizer eventos adversos relacionados com diabetes é
constante. O alto risco de mortalidade em indivíduos com
diabetes não pode ser completamente explicado somente
pelas DCVs ou pelos fatores de risco cardiovascular.5
Artigo de Inanir et al.,6 neste número dos ABC analisa,
de modo retrospectivo, eletrocardiogramas de pacientes
portadores de diabetes tipo 1 sem comorbidades e sem
qualquer medicação exceto a insulina, acompanhados no
ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário da
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cidade de Bolu, Turquia. Os pacientes foram comparados a
um grupo controle de não diabéticos pareados por idade, sexo
e índice de massa corporal, ambos os grupos com menos de
45 anos. Os traçados foram analisados por dois cardiologistas
cegos para as condições dos pacientes, com foco no período
de despolarização/repolarização ventricular com os vários
intervalos e suas correções pela frequência cardíaca e
relações entre si. Foram calculados os intervalos QT, QTc,
QTd, QTdc, Tp-e, JT e as relações Tp-e/QT e Tp-e/QTc.
Também foi analisada a correlação dessas variáveis com
o tempo de doença e o valor de HgA1c. Os resultados
apontaram diferenças estatisticamente significativas entre
os dois grupos, com o QTc de 412,9 ± 36 ms versus
384,2 ± 24,6 ms em diabéticos em comparação aos
controles, respectivamente (p < 0,001), e correlação com
tempo de diabetes e níveis de HgA1c.
Existem na literatura vários estudos afirmando que um
intervalo QT aumentado representa um gatilho para arritmias
ventriculares e até mesmo morte súbita, com valor preditivo
para mortalidade por todas as causas em indivíduos diabéticos
e indivíduos não diabéticos. Entretanto, o QTc em uma
população saudável incluída no Framinghan Heart Study não
foi preditivo de morte cardiovascular ou morte súbita cardíaca.
Já outro estudo, em idosos saudáveis, QTc > 450 ms em
homens e > 470 ms em mulheres foi fator de risco preditivo
independente para morte súbita cardíaca.7,8
O The Polish Norwegian Study (PONS), com uma amostra de
11 068 participantes com idades entre 45 e 64 anos, distribuídos
de acordo com seu status metabólico, mostrou que o intervalo
QTc aumentou progressivamente, dos indivíduos com glicemia
normal àqueles com tolerância à glicose diminuída, sendo ainda
maiores naqueles com diabetes. Os autores concluíram que os
resultados sugerem um metabolismo anormal da glicose afeta a
repolarização ventricular independentemente de outros fatores
de risco cardiovascular concomitantes ao diabetes.9
Uma revisão da literatura a partir de 1990 avaliando a
associação entre QTc prolongado e risco de mortalidade
cardiovascular e morte súbita incluiu sete estudos prospectivos
com 36 031 indivíduos, onde 2677 (8,7%) apresentavam um
QTc ≥ 440 ms. Nessa revisão qualitativa, não se identificou
nenhuma associação definitiva entre o intervalo QTc e
mortalidade ou morbidade cardiovascular, exceto, sem muita
consistência, naqueles com doença cardiovascular prévia.
A falta de coerência dos achados entre os vários subgrupos
ressalta a probabilidade que o acaso, vieses e/ou fatores de
confusão sejam explicações plausíveis para tais discordâncias.
Além disso, o número pequeno da amostra em cada estudo
reduz poder, e contribui para a imprecisão das medidas, dados
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os desafios técnicos e tempo de seguimento dos pacientes, além
de outros fatores não controlados. Ainda, existem variações
entre os protocolos usados para se obter e analisar medidas
nos traçados eletrocardiográficos. Quando se utiliza somente
um registro, fica clara a variabilidade individual do intervalo
QTc no período de 24 horas. Contudo, tirar conclusões a
partir de medidas obtidas em um só momento acerca de
eventos clínicos que geralmente ocorrem anos depois ignora
diversos outros fatores comuns nesta população. A observação
de que pacientes com intervalo QTc ≥ 440 ms têm maior
risco de mortalidade total ou cardiovascular em comparação
àqueles com valores menores pode refletir o papel do QTc
como marcador de doença cardiovascular ainda subclínica.
Nesta análise, nenhum dos sete estudos foi desenhado para
testar a hipótese de que o intervalo QTc esteja associado à
mortalidade total ou cardiovascular. Assim, fatores de confusão
decorrentes de variáveis não coletadas ou desconhecidas
podem ter influenciado os resultados em qualquer direção.10
A dispersão do QT (QTd) é definida como a diferença
entre o maior e menor intervalo QT em qualquer das
derivações medidas. O baixo número de derivações foi
certamente a principal causa da falta de reprodutibilidade
repetidamente demonstrada em vários trabalhos que analisam
essa medida, tornando difícil estabelecer seu significado clínico
principalmente em pacientes sem doença cardíaca conhecida.11
O uso de tecnologias que permitem um maior número
de derivações e registros, com tempo prolongado, e análise
de vários registros em momentos diferentes é uma tendência
em estudos que exploram os períodos de despolarização/
repolarização. Estudo utilizando sistema de mapeamento de
superfície (body surface mapping), o intervalo QT foi medido
em 80 derivações torácicas unipolares, mostrando valores de
QTc 415,2+/-4.1 ms em DM 1 e 401,4+/-6,6 ms nos controles
(NS).12 O método permite a análise do eletrocardiograma,
do vetocardiograma, e o mapeamento da despolarização/
repolarização de forma mais detalhada.13 A vantagem desse
procedimento é sua melhor amostragem espacial, permitido
que anormalidades difíceis de serem detectadas e medidas
usando-se a abordagem de 12 derivações possam ser mais
bem definidas com os eletrodos adicionais.
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Nos anos 90, em nosso Serviço de Cardiologia do Hospital
Federal dos Servidores do Estado, tivemos a oportunidade
de utilizar o sistema e colecionar uma amostra de nossos
pacientes que foi apresentada em um congresso científico
em Karlovy Vary, República Tcheca, país em que o método
é bastante utilizado na Charles University em Praga.
Deste centro, foi publicada uma importante revisão em
2015 analisando alterações eletrocardiográfica no diabetes,
revelando taquicardia, encurtamento de QRS e QT, aumento
da dispersão de QT, redução da amplitude de ondas de
despolarização, tempo de ativação reduzido do miocárdio
ventricular e achatamento das ondas T confirmado pelo
menor valor máximo e mínimo nos mapas de repolarização
isopotencial da superfície corporal. A maioria dessas alterações
é ainda mais pronunciada em pacientes com neuropatia
autonômica cardíaca. A comparação com alterações
eletrocardiográficas em outras doenças sugere que aquelas
presentes nos pacientes com diabetes não são específicas e
são causadas por um aumento no tônus do sistema nervoso
simpático, o que foi indiretamente confirmado pelos achados
de variabilidade da frequência cardíaca nesses pacientes.14
Como podemos ver, a obtenção de medidas do período
despolarização/repolarização tem uma longa história e
constantes desafios. Algumas das disparidades nas interpretações
dos achados surgem das inconsistências das medidas obtidas.
Os inúmeros fatores envolvidos na imprecisão das medidas do
QT e suas repercussões como preditores no contexto clínico
tornam difícil avaliar o significado de pequenas alterações do
QT mesmo quando estatisticamente significativas.
Em resumo, com base nessas observações, não podemos
afirmar que alterações de despolarização/repolarização
estimadas por traçados eletrocardiográficos possam ser
utilizadas como preditores de mortalidade e desfechos
cardiovasculares na população geral e em diabéticos
aparentemente saudáveis. Mais pesquisas são necessárias,
que devem incluir novas tecnologias para medidas seriadas
desses intervalos e sua aferição por um laboratório central
de eletrocardiografia. Tais estudos devem ser delineados
especificamente para testar a hipótese de que essas alterações
de despolarização/repolarização estão associadas com
mortalidade cardiovascular.
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Encurtamento Longitudinal do Ventrículo Esquerdo por Cine-RMC
para Avaliação da Função Diastólica em Pacientes com Doença
Valvar Aórtica
Longitudinal Shortening of the Left Ventricle by Cine-CMR for Assessment of Diastolic Function in Patients
with Aortic Valve Disease
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Resumo
Fundamentos: A disfunção diastólica, comumente avaliada por ecocardiografia, é um importante achado precoce na
maioria das cardiomiopatias. A ressonância magnética cardíaca (RMC) frequentemente requer sequências específicas
que prolongam o tempo de exame. Recentemente, métodos de imagens com monitoramento de dados (feature-tracking)
foram desenvolvidos, mas ainda requerem softwares caros e carecem de validação clínica.
Objetivos: Avaliar a função diastólica em pacientes com doença valvar aórtica (DVA) e compará-la a controles normais
pela medida do deslocamento longitudinal do ventrículo esquerdo (VE) por RMC.
Métodos: Nós comparamos 26 pacientes com DVA com 19 controles normais. A função diastólica foi avaliada
como uma medida do deslocamento longitudinal do VE nas imagens de cine-RMC no plano quatro câmaras usando
a sequência steady state free precession (SSFP) durante todo o ciclo cardíaco com resolução temporal < 50 ms.
O gráfico resultante da posição da junção atrioventricular versus tempo gerou variáveis de movimento da junção
atrioventricular. Utilizamos nível de significância de p < 0,005.
Resultados: Deslocamento longitudinal máximo (0,12 vs. 0,17 cm), velocidade máxima em início de diástole (0,6 vs. 1,4s-1),
velocidade máxima na diástase (0,22 vs. 0,03s-1) e a razão entre a velocidade máxima na diástase e a velocidade máxima
em diástole inicial (0,35 vs. 0,02) foram significativamente menores nos pacientes com DVA em comparação aos controles
normais, respectivamente. Pacientes com insuficiência aórtica apresentaram medidas de encurtamento longitudinal do
VE significativamente piores em comparação aqueles com estenose aórtica. O aumento da massa ventricular esquerda
indicou pior disfunção diastólica.
Conclusões: Esta simples medida linear detectou diferenças significativas na função diastólica do VE entre pacientes com
DVA e controles normais. A massa ventricular esquerda foi o único preditor independente de disfunção diastólica nesses
pacientes. Este método pode auxiliar na avaliação da disfunção diastólica, melhorando a detecção de cardiomiopatias por
RMC sem prolongar o tempo de exame ou depender de caros softwares. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):284-292)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares/mortalidade; Cardiomiopatia Hipertrófica/complicações; Diagnóstico por
Imagem; Ecocardiografia; Espectroscopia por Ressonância Magnética; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência da Valva Aórtica.

Abstract
Background: Diastolic dysfunction, commonly evaluated by echocardiography, is an important early finding in many cardiomyopathies.
Cardiac magnetic resonance (CMR) often requires specialized sequences that extends the test time. Recently, feature-tracking imaging has been
made available, but still requires expensive software and lacks clinical validation.
Objective: To assess diastolic function in patients with aortic valve disease (AVD) and compare it with normal controls by evaluating left
ventricular (LV) longitudinal displacement by CMR.
Methods: We compared 26 AVD patients with 19 normal controls. Diastolic function was evaluated as LV longitudinal displacement in 4-chamber view
cine-CMR images using steady state free precession (SSFP) sequence during the entire cardiac cycle with temporal resolution < 50 ms. The resulting plot
of atrioventricular junction (AVJ) position versus time generated variables of AVJ motion. Significance level of p < 0.05 was used.
Results: Maximum longitudinal displacement (0.12 vs. 0.17 cm), maximum velocity during early diastole (MVED, 0.6 vs. 1.4s-1), slope of the
best-fit line of displacement in diastasis (VDS, 0.22 vs. 0.03s-1), and VDS/MVED ratio (0.35 vs. 0.02) were significantly reduced in AVD patients
compared with controls, respectively. Aortic regurgitation showed significantly worse longitudinal LV shortening compared with aortic stenosis.
Higher LV mass indicated worse diastolic dysfunction.
Conclusions: A simple linear measurement detected significant differences on LV diastolic function between AVD patients and controls. LV mass
was the only independent predictor of diastolic dysfunction in these patients. This method can help in the evaluation of diastolic dysfunction,
improving cardiomyopathy detection by CMR, without prolonging exam time or depending on expensive software. (Arq Bras Cardiol. 2020;
114(2):284-292)
Keywords: Cardiovascular Diseases/mortality; Cardiomyopathy, Hypertrophic/complications; Diagnostic Imaging; Echocardiography; Magnetic
Resonance Spectroscopy; Heart Failure; Aortic Valve Insufficiency.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A disfunção diastólica é um marcador precoce de doença
cardíaca e precede a disfunção sistólica. Pode ocorrer na
presença ou na ausência de sintomas, e função sistólica
normal ou anormal.1,2 A disfunção diastólica está associada
à alta morbidade e mortalidade por sua potencial transição
à insuficiência cardíaca diastólica, porém, pode ser
subdiagnosticada devido aos critérios para seu diagnóstico.
Sua incidência aumenta com a idade e está associada
com diabetes mellitus, fibrilação atrial, doença arterial
coronariana, hipertensão pulmonar,3-6 e doenças cardíacas
congênitas. A hipertrofia ventricular esquerda tem sido
associada à disfunção diastólica, o que é comumente descrito
na hipertensão sistêmica, doenças da válvula aórtica e
cardiomiopatia hipertrófica.7-9
A ecocardiografia é a técnica mais utilizada para a
avaliação da disfunção diastólica na prática clínica diária.
A ressonância magnética cardíaca (RMC) tem sido
amplamente utilizada para a avaliação da morfologia no
ventrículo esquerdo (VE) devido à excelente qualidade de
imagem e ausência de suposições geométricas.9 Contudo, a
RMC é menos usada para avaliar função diastólica, apesar do
desenvolvimento de várias técnicas importantes,10 incluindo
curvas de enchimento,11 imagem de contraste de fase,12
marcação do tecido miocárdico,13 e imagens codificadas por
deformação (strain-encoded, SENC imaging).14 Os motivos
para o uso limitado dessas técnicas na prática clínica são os
processos demorados para a aquisição e o pós-processamento
de novas imagens. Por exemplo, a obtenção das curvas de
volume do VE durante todo o ciclo cardíaco, com o traçado
dos contornos endocárdico e epicárdico para todas as fases
cardíacas em uma série de cine-RMC requer muito tempo
além de um software específico com detecção automática
do contorno. Além disso, outras técnicas específicas para
avaliar a disfunção diastólica requerem sequências adicionais
de imagens, tais como imagens em fases de contraste, o
que significa períodos mais longos de exame por RMC.
Em duas publicações recentes de Saba et al.9 e Dusch et al.,7
o encurtamento longitudinal do VE pela RMC mostrou-se
útil para a avaliação da disfunção diastólica.
No presente estudo, nossa hipótese é a de que pacientes
com estenose grave ou regurgitação aórtica e fração de
ejeção preservada apresentam disfunção diastólica do VE
definida por movimentação da junção atrioventricular (JAV)
detectada pela RMC.

Métodos
População do estudo
Nós identificamos retrospectivamente 26 pacientes
com doença valvar aórtica (DVA) grave e fração de ejeção
normal, submetidos à RMC, e agendados para cirurgia
de substituição da válvula aórtica, além de 19 indivíduos
controle. Onze dos pacientes com DVA (42.3%) apresentaram
predominantemente insuficiência aórtica, e 15 (57,7%)
predominantemente estenose aórtica. O tamanho dessa
amostra baseou-se no número de pacientes com diagnóstico
confirmado, disponível para análise.

Os pacientes foram acompanhados no ambulatório de
doença valvar de nossa instituição. Os critérios de exclusão
foram: idade inferior a 18 anos e superior a 85 anos, diabetes
mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia ou doença
arterial coronariana concomitante. Todos os pacientes com
idade superior a 40 anos possuíam angiografia coronária,
e aqueles com doença arterial coronariana importante
(estenose luminal > 50%) foram excluídos. Também foram
excluídos pacientes com doença valvar mitral, pacientes
com cirurgia cardíaca prévia e contraindicações para RMC,
tais como marcapasso, clipe metálico ou outras estruturas
ferromagnéticas e claustrofobia.
Voluntários sadios sem história clínica importante foram
antes recrutados para estabelecer os valores basais da posição
da JAV. Além disso, 19 voluntários sadios (10 homens), com
idade entre 24 e 58 anos, sem hipertensão, diabetes mellitus,
doença arterial coronariana ou histórica clínica importante,
e todos com exames de RMC normais foram usados para
comparação com os pacientes com DVA.
Os testes de RMC foram realizados usando um scanner 1,5
Tesla (Signa CV/i, GE Medical Systems, Waukesha, Wisconsin/EUA)
e bobina de superfície do tipo phased-array. Após a localização
do coração, foram selecionadas oito a 12 cortes em eixo curto
(espessura de 8,0 mm e espaço de 2,0 mm entre os cortes),
incluindo todo o VE e quatro cortes em eixo longo. A análise foi
realizada no plano quatro câmaras. Foram adquiridas imagens
por cine-RM com sequência de pulso Precessão Livre no Estado
Estacionário (SSFP, steady state free precession), resolução
temporal de menos de 50 ms e os seguintes parâmetros
padrões: TR 3,9 ms; TE 1,8 ms; ângulo de flip de 45°, largura
de banda ± 125 kHz, campo de visão de 34 x 34 cm, matriz
256 x 160, voxel 1,3 x 2,1 x 8,0 mm.
Análise das imagens e dos dados
A movimentação longitudinal da JAV foi avaliada no
decorrer do ciclo cardíaco ao longo de 20 fases cardíacas, em
imagens obtidas por cine-RMC e plano de quatro câmaras.
A posição basal da JAV foi definida em diástole final e seu
deslocamento longitudinal medido em relação a uma linha de
referência traçada entre o ápice do VE (contorno do epicárdio,
linha de baixa intensidade correspondente à interface do
miocárdio e da gordura epicárdica) e o limite inferior (linha de
baixa intensidade) do seio coronário percorrendo pelo óstio
atrioventricular, imediatamente lateral à JAV. Esses pontos
específicos foram claramente visualizados nas imagens SSFP
pela cine-RM e permitiram um rastreamento robusto pelas
fases cardíacas, com mínima perda de definição ou nitidez da
imagem. Nós não utilizamos o ponto médio do anel mitral,9
já que tínhamos com objetivo identificar a JAV e lateral de
maneira precisa. Ainda, nós simplificamos a medida ao traçar
somente uma única linha com marcos bem definidas. Uma linha
simples reta foi traçada entre os marcos basais e apicais usando o
programa Webpax (Heart Imaging Technologies, LLC. Durham,
NC, EUA) (Figura 1). Essa linha é um caliper regular disponível
em todos os programas capazes de visualizar imagens DICOM.
As medidas longitudinais do VE foram divididas pelo
comprimento longitudinal na diástole final (comprimento
máximo) para fornecer uma redução percentual do
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Figura 1 – Deslocamento longitudinal da junção atrioventricular (JAV). O mesmo corte quatro câmaras é apresentado em três fases cardíacas diferentes durante o
movimento rápido da JAV: A e B, C e D, E e F. Na coluna da esquerda, a cabeça da seta representa a referência usada por Saba et al.,9 e a seta estreita indica a
referência anatômica usada no presente estudo. Observe que, quando o movimento cardíaco é mais rápido (seta pequena em C e D), nós não conseguimos identificar
com exatidão o local da inserção da valva mitral; apesar disso, o seio coronário adjacente é bem definido. Na coluna da direita, apresentamos as linhas usadas para as
medidas longitudinais do ventrículo esquerdo no presente estudo (linha fina) e usadas no estudo de Saba et al.,9 (linha grossa)

comprimento longitudinal, corrigida para os tamanhos dos
corações individuais. Com base no gráfico posição da JAV
versus tempo no ciclo cardíaco (Figura 2), foram calculadas
quatro variáveis de movimentação: deslocamento longitudinal
máximo (DM) da JAV, velocidade máxima em início de diástole
(VMID), inclinação da melhor linha de ajuste da velocidade
da JAV na diástase (IVD) e razão IVD/VMID. Os valores de
VMID para cada paciente foram calculados de acordo com
o gráfico tempo versus deslocamento, uma regressão linear
(linha reta) foi ajustada para início de diástole (inclinação).
O mesmo método foi usado para a IVD considerando o tempo
de diástase. Todas as medidas foram realizadas de maneira
cega por dois radiologistas independentes. As imagens obtidas
por cine-RMC foram usadas para avaliação do volume, da
massa e da função do VE.
Análise estatística
As variáveis contínuas relacionadas à JAV estão apresentadas
em média e desvio padrão. A normalidade da distribuição foi
avaliada pelo teste de Shapiro Wilk. Os pacientes com DVA
foram comparados com indivíduos controles pelo teste t
de Student não pareado. As variáveis categóricas foram
apresentadas em porcentagem.
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Gráficos de Bland-Altman foram usados para comparar
parâmetros de deslocamento do VE entre pacientes e controles
obtidos por dois observadores cegos, independentes.
O sistema SAS e o programa SPSS foram usados para análise
dos dados, com nível de significância de p < 0,05.

Resultados
A idade dos pacientes variou entre 26 e 72 anos, com
19 homens e sete mulheres. A idade média dos pacientes
com DVA e voluntários sadios foi de 46,8 ± 13,7 e
43,1 ± 11,8 anos, respectivamente. Todos os pacientes
eram sintomáticos, com queixa de dispneia de esforço,
angina e síncope (Tabela 1). Índices de volume e massa
do VE estão apresentados na Tabela 2. Todos os pacientes
apresentaram fração de ejeção normal ou com fração
de ejeção levemente reduzida (média de 53,1 ± 9,9%).
Conforme o esperado, os pacientes com regurgitação
aórtica predominante apresentaram padrão excêntrico de
hipertrofia com volume diastólico final e volume sistólico
final aumentados em comparação com pacientes estenose
aórtica predominante, os quais apresentaram um padrão
de hipertrofia concêntrica.
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Figura 2 – Gráfico deslocamento da junção atrioventricular (JAV) versus tempo dos indivíduos controle. Posição da JAV nos diferentes tempos ao longo do ciclo cardíaco.
Barras de erro representam um desvio padrão acima e abaixo da média; DM: deslocamento máximo; VMID: velocidade máxima em início de diástole; IVD: inclinação
da melhor linha de ajuste da velocidade da JAV na diástase.

Tabela 1 – Características dos pacientes com doença valvar aórtica e indivíduos controles
Regurgitação aórtica
N (%)
Idade, anos
Homens, n (%)

Estenose aórtica

Controle

11(42,3)

15 (57,7)

19

46,0 ± 15,7

48,7 ± 11,3

38,1 ± 10,5

p
0,610/0,039*

10(90,9)

9(60,0)

10(52,6)

0,079/0,101*

Peso (kg)

76,6 ± 10,6

71,2 ± 11,9

67,9 ± 15,3

0,336/0,356*

IMC (kg/m2)

27,9 ± 3,5

26,3 ± 3,8

23,5 ± 3,6

0,382/0,021*

Etiologia
Reumática

9(81,8)

3(20,0)

-

Bicúspide

2(18,2)

8(53,3)

-

Degenerativa/Calcificação

0 (0,0)

4(26,7)

-

0,007

Classe funcional NYHA
I

1(9,1)

0(0,0)

19(100,0)

II

7(63,6)

8(53,3)

0(0,0)

III

3(27,3)

7(46,7)

0(0,0)

0,526

Frequência cardíaca, bpm

65,0 ± 11,9

81,5 ± 20,7

70,1 ± 10,6

0,027/0,019*

PAS

126,7 ± 15,1

121,5 ± 15,2

111,6 ± 8,98

0,505/0,018*

PAD

80 ± 8,9

71,8 ± 12,8

71,3 ± 6,6

0,183/0,143*

Angina

0(0,0)

1(6,7)

-

0,465

Síncope

0(0,0)

1(6,7)

-

0,465

Hipertensão

6(54,6)

6(40,0)

-

0,100

Diabetes

0(0,0)

1(13,3)

-

0,342

Hipercolesterolemia

0(0,0)

0(0,0)

-

-

Tabagismo

0(0,0)

5(33,3)

-

0,100

História familiar de DAC

4(36,4)

3(20,0)

-

0,190

IMC: índice de massa corporal; NYHA: New York Heart Association; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; DAC: doença arterial coronariana;
* = comparação entre os três grupos, incluindo controle; demais valores p referentes à comparação entre regurgitação aórtica e estenose.
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Tabela 2 – Parâmetros da ressonância magnética cardíaca em pacientes com doença aórtica valvar e indivíduos controles
Regurgitação aórtica

Estenose aórtica

Controles

11(42,3)

15 (57,7)

19

VDFVE, ml

299,6 ± 68,5

179,99 ± 42,1

129,5 ± 24,7

< 0,001

VSFVE, ml

148,9 ± 60,4

82,0 ± 28,7

45,5 ± 9,4

< 0,001

n (%)

p

FEVE, %

51,7 ± 11,4

55,1 ± 9,1

64,7±5,3

< 0,001

Massa do VE, g

264,2 ± 42,4

272,8 ± 45,5

118,1±40,5

< 0,001

Hipertrofia excêntrica, n (%)

10(90,9)

1(6,7)

-

Hipertrofia concêntrica, n (%)

1(9,1)

14(93,3)

-

< 0,001

VDFVE: volume diastólico final do ventrículo esquerdo; VSFVE: volume sistólico final do ventrículo esquerdo; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo;
VE: ventrículo esquerdo. Critérios de definição de hipertrofia concêntrica foi razão entre massa do ventrículo esquerdo e VDFVE > 1,16 g/ml.

Tabela 3 – Comparação das variáveis do deslocamento da junção atrioventricular entre pacientes com doença valvar aórtica e voluntários sadios
Controle

DVA

p

DM (cm)

–0,169 ± 0,034

–0,115 ± 0,035

< 0,0001

VMID (s-1)

1,439 ± 0,388

0,65 ± 0,413

< 0,0001

IVD (s )

0,029 ± 0,069

0,224 ± 0,232

< 0,0001

IVD/VMID

0,021 ± 0,051

0,352 ± 0,292

< 0,0001

-1

DM: deslocamento máximo; VMID: velocidade máxima em início de diástole; IVD: inclinação da melhor linha de ajuste da velocidade da junção atrioventricular na diástase

Análise da JAV
Foram calculados as médias e os desvios padrões de cada
variável da movimentação da JAV (DM, VMID, IVD e IVD/
VMID) dos pacientes com DVA e controles normais. Os
dados da JAV foram comparados entre pacientes e controles.
Encontramos diferenças estatisticamente significativas no
DM, e nos três parâmetros da RMC relacionados à função
do VE (VMID, IVD e IVD/VMID) em pacientes com DVA
em comparação aos controles normais, como observado na
Tabela 3 e na Figura 3. Os pacientes com DVA mostraram
menor DM na JAV em comparação aos voluntários sadios.
A JAV dos pacientes com DVA recuou a uma velocidade
máxima (s-1) significativamente menor em início da diástole
em comparação a voluntários sadios. Por outro lado,
durante a diástase, o deslocamento da JAV ocorreu em
velocidades significativamente maiores em pacientes com
DVA. Encontramos uma razão IVD/VMID 17 vezes maior em
pacientes com DVA em comparação aos voluntários sadios
(Figuras 3 e 4, Tabela 3).
A análise de Bland-Altman (Figura 5) para o DM revelou um
viés de -2,81 e IC (interval de confiança) de 95% de -3,66 a
-1,95 para os controles (p < 0,001), e um viés de -2.97 e IC
95% de -4,11 a -1,83 para os pacientes com DVA (p < 0,001).
A comparação da função diastólica baseada nos
parâmetros da JAV entre pacientes com estenose
predominante e pacientes com regurgitação predominante
apresentou diferenças significativas em todos os parâmetros
da função diastólica medidos por RMC (Tabela 4).
Distúrbios da função diastólica foram maiores em pacientes
com regurgitação aórtica em comparação com pacientes
com estenose.
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Parâmetros da função diastólica, da estrutura do VE e
parâmetros clínicos
Resultados da análise univariada e da análise de regressão
linear múltipla incluindo massa, volume e função do VE, bem
como características dos pacientes tais como idade, sexo,
frequência cardíaca e pressão arterial estão apresentadas
na Tabela 5.
Em análise univariada, o DM e o VMID correlacionaram
significativamente com volume do VE, fração de ejeção do
ventrículo esquerdo (FEVE), e massa do VE. O VMID também
se correlacionou com pressão arterial sistólica (PAS). IVD/VMID
correlacionou-se com massa do VE, FEVE e frequência cardíaca
(FC). A IVD mostrou correlação somente com a massa do VE
e com a FC (Tabela 5). Em um modelo de regressão linear
multivariado, somente a massa do VE foi preditora de DM e
VMID. Todos os demais parâmetros do VE – estrutura, volume e
função – não foram preditores de DM e VMID nesta abordagem
multivariada. A variável sexo e a massa do VE foram preditores
independentes da IVD, e a razão IVD/VMID foi prevista pela
massa do VE e pela FEVE.
Em resumo, esses resultados indicam que a massa do VE
mantém uma correlação com os quatro parâmetros de função
diastólica medidos na regressão univariada e na regressão
linear múltipla (seleção pelo método forward stepwise).
Além disso, sexo e FEVE mantiveram correlação significativa
com IVD e IVD/VMID, respectivamente. As demais variáveis
não se correlacionaram de maneira independente com os
parâmetros da função diastólica derivados das medidas lineares.
Portanto, o tamanho corporal (índice de massa corporal), a FC
e a pressão arterial não tiveram influência significativa sobre
parâmetros da função diastólica lineares medidos por RMC.
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A – Controles

B – Pacientes com DVA
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Figura 3 – Gráfico deslocamento versus tempo em indivíduos controles (A) e pacientes com doença valvar aórtica (DVA) (B). Barras de erros representam um desvio
padrão acima e abaixo da média.
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Figura 4 – Box plots das variáveis do deslocamento da junção atrioventricular (JAV) em pacientes com doença aórtica valvar e voluntários sadios. Em ambos os grupos,
os box plots apresentam o limite inferior, o primeiro quartil (subdivisão inferior da caixa), mediana (linha horizontal), quartil superior (subdivisão inferior da caixa) e limite
superior para cada uma das variáveis do deslocamento da JAV – deslocamento máximo (DM); velocidade máxima em início de diástole (VMID); inclinação da melhor
linha de ajuste da velocidade da JAV na diástase (IVD) e razão IVD/VMID. Os círculos indicam os valores atípicos (outliers) (p < 0,0001 para todos).

Discussão
Novos parâmetros relacionados à função do VE medidos
por RMC, e avaliados neste estudo original, encontraram-se
notavelmente anormais em pacientes com DVA. A avaliação
da JAV mostrou que os pacientes com DVA apresentaram

deslocamento máximo significativamente menor, menor
velocidade durante enchimento diastólico, e maior velocidade
durante diástase quando comparados a indivíduos controle.
Saba et al.9 relataram alterações na função do VE avaliadas
pela movimentação da JAV por RMC em pacientes com
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Figura 5 – Comparação entre observadores das medidas de deslocamento máximo (MD) em controles (A) e pacientes com doença valvar aórtica (B).

Tabela 4 – Variáveis do deslocamento da junção atrioventricular em pacientes com estenose aórtica e regurgitação aórtica
Estenose

Regurgitação

p

DM (cm)

–0,130 ± 0,036

–0,093 ± 0,018

0,0026

VMID (s-1)

0,790 ± 0,479

0,470 ± 0,200

0,0312

IVD (s )

0,317± 0,262

0,097 ± 0,093

0,0075

IVD/VMID

0,440 ± 0,295

0,231 ± 0,252

0,0703

-1

DM: deslocamento máximo; VMID: velocidade máxima em início de diástole; IVD: inclinação da melhor linha de ajuste da velocidade da junção atrioventricular na diástase.

Tabela 5 – Análise univariada e análise de regressão linear múltipla (valores de p) para a predição dos parâmetros de função diastólica
derivados de medidas lineares
DM
Univariada

VMID
Regressão
linear múltipla

Univariada

IVD

Regressão
linear múltipla

Univariada

VDS/MVED
Regressão
linear múltipla

Univariada

0,705

Idade

0,087

0,059

0,912

Sexo

0,070

0,272

0,819

0,04

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,001

Regressão
linear múltipla

0,130

Massa do VE

< 0,001

VDFVE

< 0,001

< 0,001

0,366

0,154

0,002

VSFVE

< 0,001

< 0,001

0,605

0,083

FEVE

0,002

< 0,001

0,610

0,004

FC

0,886

0,645

< 0,001

PAS

0,140

0,028

0,399

0,051

PAD

0,190

0,616

0,846

0,232

0,081

0,003

0,006

0,025

DM: deslocamento máximo; VMID: velocidade máxima em início de diástole; IVD: inclinação da melhor linha de ajuste da velocidade da junção atrioventricular na
diástase; VE: ventrículo esquerdo; VDFVE: volume diastólico final do ventrículo esquerdo; VSFVE: volume sistólico final do ventrículo esquerdo; FEVE: fração de
ejeção do ventrículo esquerdo; FC: frequência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica

cardiomiopatia hipertrófica em comparação a pacientes
controles. Os resultados do nosso grupo controle foram
similares aos relatados por esses autores, porém com valores
um pouco mais altos por termos usados uma marca anatômica
mais lateral. Ainda, nós usamos somente uma medida do
deslocamento da JAV em vez de duas, adotando, assim, um
ponto de referência mais bem definido da parede lateral da
JAV, por um método mais simplificado.
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Hipertrofia do VE e função diastólica
A hipertrofia do VE é um fator de risco de morbidade
e mortalidade cardíaca reconhecido 15 e está associada
com distúrbios da função sistólica e/ou diastólica. 16-18
Em pacientes com DVA, distúrbios da função diastólica e
sistólica têm implicações importantes para a morbidade e
mortalidade, antes e após substituição da válvula aórtica.16-21
No estudo de Lamb et al.,22 a fração de ejeção manteve-se
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inalterada no grupo de pacientes com DVA grave, sugerindo
que uma deterioração da fração de ejeção poderia ser
considerada um sinal de doença grave e avançada,22 o que
foi corroborado por outros autores.20,22 Após a substituição
da válvula aórtica, a função diastólica do VE melhora,
como indicado pelos parâmetros do fluxo transmitral.22
Em nossos resultados, nós detectamos não somente uma
disfunção diastólica nos pacientes com DVA em comparação
a controles normais, mas também demonstramos uma pior
disfunção diastólica em pacientes com disfunção diastólica.
A massa do VE correlacionou-se significativamente e
independentemente com todas as medidas lineares da
função diastólica avaliadas por RMC.
Avaliação da disfunção diastólica
O exame de ressonância magnética com contraste de fase
permite a medida da velocidade de fluxo e dos volumes de
fluxo através do orifício da válvula mitral, fornecendo um
novo meio de avaliação da função diastólica. Apesar de ser
uma ferramenta bem estabelecida para avaliar a disfunção
sistólica, é raramente utilizada na prática clínica para avaliar
a função diastólica do VE, o que pode demandar mais
sequências específicas e um pós-processamento mais longo.7
Nesse sentido, em um estudo recentemente publicado por
Dusch et al.,7 os autores usaram uma sequência SSFP no
eixo horizontal, a qual denominaram encurtamento fracional
longitudinal da parede média. Eles verificaram a porcentagem
de encurtamento da distância entre a base do folheto anterior
da válvula mitral até o endocárdio apical na diástole em relação
à sístole, comparando essas medidas com o ecocardiograma de
80 pacientes com várias cardiomiopatias e diferentes graus de
função diastólica.23,24 Em um método mais simples que o usado
no presente estudo, Dusch et al.7 detectaram que encurtamento
fracional longitudinal da parede média cfoi significativamente
menor no grau II/II em comparação ao grau 0/I.
Nosso estudo apresenta muitas vantagens deste método
novo e preciso para avaliar a função diastólica do VE. O método
não requer uma sequência de aquisição ou programa de
pós‑processamento, e a função diastólica do VE pode ser
facilmente avaliado pelo equipamento existente. A função
diastólica do VE pode ser avaliada retrospectivamente se imagens
adquiridas por cine-RM previamente tenham sido armazenadas.
Porém, nosso estudo tem várias limitações. Uma das
principais limitações em termos de praticidade é a necessidade
de serem realizadas 20 medidas lineares em cada fase
do ciclo cardíaco. No entanto, o uso de programas mais
automatizados permitiria na realização mais rápida das
medidas. Outra limitação importante foi o fato de que as
variáveis da movimentação da JAV e variáveis ecocardiográficas
não terem sido diretamente correlacionadas. É possível que
o deslocamento longitudinal do VE e a velocidade desse
deslocamento possa sofrer influência da morfologia do VE.
Contudo, as dimensões do VE medidas como volume e diâmetro
finais do VE não tiveram efeito significativo sobre os parâmetros
diastólicos. Além disso, os deslocamentos longitudinais do VE
são, por definição, normalizados pela dimensão longitudinal do

VE, e outras dimensões são incorporadas às medidas de volume.
Apesar das vantagens práticas de se usar este novo método
para avaliação da função diastólica do VE, seria importante, em
estudos futuros, avaliar sua acurácia em comparação a outros
métodos existente na avaliação geral das doenças cardíacas que
causam disfunção diastólica do VE, verificando a sensibilidade
e a especificidade em classificar diferentes graus de disfunção
diastólica. Outra limitação do presente estudo foi o número
relativamente pequeno de pacientes com DVA.
Finalmente, nós demonstramos que a avaliação da função
diastólica pode ser realizada por sequências SSFP por cine-RM
adquiridas de rotina em exames de RMC, sem necessidade
de adquirir sequências específicas adicionais ou uso de
programas específicos. A incorporação desta técnica à rotina
clínica melhoraria a capacidade da RMC em analisar a função
diastólica, inclusive retrospectivamente a partir de imagens
previamente adquiridas por RMC.

Conclusão
O encurtamento longitudinal do VE é uma técnica rápida e
confiável para avaliação da disfunção diastólica em pacientes
com DVA que pode ser realizada em estudos de RMC de rotina
sem necessidade de programas específicos ou sofisticados.
A curva de movimentação da JAV mostrou diferenças
significativas em todos os parâmetros de função diastólica
analisados entre pacientes com DVA e controles normais. Mais
estudos são necessários para confirmar o valor do método em
outras doenças cardíacas.
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Vera Maria Cury Salemi,1 Marcelo Dantas Tavares de Melo,1,2 José de Arimatéia Batista Araujo Filho1
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,1 São Paulo, SP – Brasil
Universidade Federal da Paraíba,2 João Pessoa, PB – Brasil
Minieditorial referente ao artigo: Encurtamento Longitudinal do Ventrículo Esquerdo por Cine-RMC para Avaliação da Função Diastólica em
Pacientes com Doença Valvar Aórtica.

A análise não invasiva da função diastólica do ventrículo
esquerdo é um desafio na prática clínica. A estimativa da
constante de tempo do relaxamento isovolumétrico – ou
constante de Tau –é o melhor e mais bem estabelecido
parâmetro para análise da função diastólica ventricular.
Porém, tal medida é realizada de forma invasiva e de
aquisição bastante laboriosa.1 Na prática clínica, dentre
todos os exames complementares que podem ser utilizados
para avaliação da função diastólica, o ecocardiograma é
considerado a ferramenta-chave, validado em relação às
curvas de pressão‑volume pelo cateterismo, restringindo
a avaliação invasiva para casos excepcionais.2 Assim, o
ecocardiograma permanece como método não invasivo de
primeira linha, fornecendo dados de disfunção diastólica
precoce por meio de índices que refletem o relaxamento,
a complacência e, ainda, medidas indiretas das pressões de
enchimento ventricular.
As últimas recomendações da avaliação da disfunção
diastólica pela ecocardiografia basicamente incluem a
análise do ventrículo esquerdo sem alterações estruturais e
com fração de ejeção preservada, assim como um fluxograma
para os casos de redução da fração de ejeção/alteração
estrutural do ventrículo esquerdo. Porém, a classificação
do grau de disfunção diastólica e sua aplicação no manejo
terapêutico nas valvopatias continua controversa.3,4 Além
disso, a estenose aórtica pode estar associada à calcificação
do anel mitral, que pode levar à redução da área do orifício
mitral, com aumento da velocidade diastólica transmitral
precoce (E). A velocidade do anel mitral lateral tecidual (e’),
por sua vez, pode estar reduzida por limitação da excursão
da cúspide posterior, o que se traduz em aumento artificial
da relação E/e’. Já na insuficiência aórtica, o jato do refluxo
aórtico pode interferir no fluxo mitral; quando importante,
tal interferência pode levar ao padrão de enchimento
ventricular do tipo restritivo. Sendo assim, a acurácia da
E/e’ torna-se questionável.5
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O presente estudo propõe a avaliação da função diastólica
com base na análise da movimentação longitudinal do
ventrículo esquerdo (VE) quantificada pela ressonância
magnética cardíaca (RMC).6 A população do estudo consiste
em três grupos, de acordo com o estresse hemodinâmico:
estenose aórtica (aumento importante da pós-carga),
insuficiência aórtica (aumento consistente da pré-carga),
ambas valvopatias comparadas com um grupo saudável.
As valvopatias em conjunto formaram um grupo comparativo
com o controle. Esse estudo demonstrou, pela análise do
movimento longitudinal do VE, que tal movimentação
encontrava-se reduzida em pacientes com valvopatia aórtica
em relação ao grupo-controle e que, dentre os valvopatas,
os pacientes com insuficiência aórtica apresentam valores
menores que os dos pacientes com estenose.
A RMC é uma atrativa modalidade de imagem, capaz de
fornecer dados morfológicos, funcionais, perfusionais e de
caracterização tecidual em um único exame, com resolução
espacial incontestável. Na avaliação da função diastólica,
técnicas recentes têm alcançado resultados encorajadores,
especialmente aquelas que se baseiam na avaliação do strain
miocárdico por monitoramento de dados (feature‑tracking).
No entanto, a necessidade de melhorias no pós-processamento
de imagem e nos tempos de aquisição, somada à limitada
disponibilidade e ao relativo alto custo dos softwares
empregados, cerceiam a maior abrangência dessas tecnologias
relativamente novas na prática clínica.7 É nesse contexto que
o elegante estudo de Ribeiro et al.6 se insere e tem sua maior
força: no custo-benefício de quatro variáveis obtidas de
maneira simples e rápida no plano de quatro câmaras para
avaliação indireta da disfunção diastólica, sem necessidade
de sequências específicas adicionais ou uso de programas
exclusivos. No entanto, antes de propor a incorporação desta
técnica à rotina clínica, algumas importantes considerações
metodológicas são imperativas. Sabemos que o encurtamento
longitudinal do ventrículo medido por RMC é classicamente
relacionado com a função sistólica ventricular e, mais
recentemente, foi associado também à disfunção diastólica
medida pela ecocardiografia, mesmo em pacientes com fração
de ejeção preservada.8-10
Apesar disso, os autores não correlacionaram diretamente as
variáveis da movimentação longitudinal ventricular às variáveis
eco-Dopplercardiográficas, dados de ampla e disseminada
importância na investigação não invasiva da disfunção diastólica,
ou às variáveis invasivas para validação dessas medidas.10
Embora os autores tenham assumido tal fato como uma
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importante limitação do estudo, tal ausência impossibilita a
estimativa de acurácia, sensibilidade, especificidade e valores
preditivos dessa metodologia. Outrossim, a falta de avaliação
da concordância interobservadores e de validação interna e
externa, associada ao fato de o grupo-caso ser composto por
uma população significativamente heterogênea (estenose e
insuficiência valvar), exige que tais resultados sejam interpretados
com extrema cautela, não podendo ser extrapolados para outras
amostras ou distintas cardiomiopatias antes de serem clinicamente
validados. Outro dado relevante é ser consensualmente aceito
que pacientes com valvopatia aórtica grave, seja estenose ou
insuficiência, já com alteração morfológica e da complacência
ventricular, encontram-se sintomáticos. Os pacientes com
valvopatia aórtica avançada apresentam maior massa ventricular
e redução da fração de ejeção, quando comparados com o

grupo saudável. Nesse contexto, é esperado que medidas de
função sistólica e diastólica estejam diferentes em relação ao
grupo-controle saudável.
Como sugestão para futuros trabalhos, a inclusão de outras
variáveis facilmente obtidas nas sequências básicas de RMC,
como volume do átrio esquerdo (um marcador crônico de
disfunção diastólica e de risco cardiovascular) ou a presença
de realce tardio do VE (indicador de fibrose como potencial
substrato para comprometimento miocárdico), certamente
enriqueceria o debate sobre o papel da RMC na disfunção
diastólica do VE. Além disso, seria interessante a sua validação
por métodos clinicamente utilizados, como medidas invasivas
da constante de Tau, ou por parâmetros ecocardiográficos,
que são medidas já validadas para análise da função diastólica
em diferentes cardiopatias.
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Resumo
Fundamento: O tabagismo geralmente está associado à hipertensão e pode modificar a resposta vasoconstritora.
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar e comparar a interação do tabagismo passivo e hipertensão
sobre os efeitos da epinefrina e felipressina na pressão arterial após injeção intravascular.
Métodos: Ratos Wistar machos de 45 dias tiveram a artéria renal principal esquerda parcialmente obstruída e o rim
direito removido (modelo 1K1C). Os ratos foram colocados na câmara para exposição ao tabagismo passivo (10 cigarros)
durante 10 minutos (6 dias por semana). Ratos hipertensos receberam atenolol (90 mg/kg/dia) por gavagem durante
duas semanas. A resposta hipotensora e hipertensiva, a duração da resposta e a frequência cardíaca foram registradas
a partir da medida dos valores diretos da pressão arterial. O nível de significância foi de 5%.
Resultados: O tabagismo passivo aumentou a resposta hipertensiva máxima à epinefrina em ratos normotensos e
ratos 1K1C tratados com atenolol e à felipressina apenas em ratos 1K1C tratados com atenolol; também reduziu a
resposta hipotensiva à epinefrina. A epinefrina aumentou a frequência cardíaca em ratos fumantes passivos ou nãofumantes, normotensos e hipertensos. Comparando os dois vasoconstritores, a epinefrina apresentou maior resposta
hipertensiva em fumantes normotensos, ratos 1K1C fumantes e não fumantes tratados com atenolol. No entanto, em
ratos normotensos e não fumantes, a felipressina apresentou um efeito hipertensivo maior e mais prolongado.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que o tabagismo passivo pode reduzir a vasodilatação da epinefrina e aumentar
a resposta hipertensiva quando comparado à felipressina. Portanto, a felipressina pode ser segura para pacientes
hipertensos, com o objetivo de evitar a interação entre taquicardia e atenolol, mas para pacientes normotensos e nãofumantes, a epinefrina pode ser mais segura que a felipressina. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):295-303)
Palavras-chave: Tabagismo; Hipertensão; Ratos; Felipressina; Epinefrina; Atenolol; Poluição por Fumaça de Tabaco;
Nicotina/efeitos adversos.

Abstract
Background: Cigarette smoking is usually associated with hypertension and may modify vasoconstrictor response.
Objective: The present study aimed to analyze and compare the interaction of passive cigarette smoking and hypertension on epinephrine and
felypressin blood pressure effects after intravascular injection.
Methods: 45-day male Wistar rats had the main left renal artery partially constricted and the right kidney removed (1K1C model). Rats were
placed in the chamber for exposition to passive cigarette smoking (10 cigarettes) during 10 min (6 days a week). Hypertensive rats received
atenolol (90 mg/kg/day) by gavage for two weeks. Hypotensive and hypertensive response, response duration and heart rate were recorded from
direct blood pressure values. The significance level was 5%.
Results: Passive cigarette smoking increased maximal hypertensive response to epinephrine in normotensive and 1K1C-atenolol treated rats
and to felypressin only in 1K1C-atenolol treated rats; it also reduced epinephrine hypotensive response. Epinephrine increased heart rate
in normotensive and hypertensive passive smokers or non-smoker rats. Comparing the two vasoconstrictors, epinephrine showed greater
hypertensive response in normotensive smokers, 1K1C-atenolol treated smokers and non-smokers. However, in normotensive-nonsmoker rats,
felypressin showed a greater and longer hypertensive effect.
Conclusions: Our results suggest that passive cigarette smoking may reduce epinephrine vasodilation and increase hypertensive response when
compared to felypressin. Therefore, felypressin may be safe for hypertensive patients to avoid tachycardia and atenolol interaction, but for
normotensive and non-smoker patients, epinephrine may be safer than felypressin. (Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):295-303)
Keywords: Tobacco Use Disorder; Hypertension; Rats; Felypressin; Atenolol; Epinephrine; Tobacco Smoke Pollution; Nicotine/adverse effects.
Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
Correspondência: Carlos F. Santos •
Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo - Ciências Biológicas - Farmacologia - Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75.
CEP 17012-901, Bauru, SP - Brasil
E-mail: cfsantos@fob.usp.br
Artigo recebido em 25/06/2018, revisado em 18/12/2018, aceito em 24/04/2019

DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20180433

295

Fleury et al.
Efeitos da epinefrina e felipressina

Artigo Original
Introdução

Métodos

Drogas vasoconstritoras são essenciais para procedimentos
odontológicos e médicos realizados sob anestesia local, uma
vez que o anestésico local deve permanecer em contato
com nervos sensíveis. Um único cartucho anestésico local
administrado por via intravascular pode ser fatal.1 Portanto,
os vasoconstritores também são utilizados para evitar
sua absorção e efeitos adversos: convulsões, arritmia e
parada cardíaca. Existem estudos indicando absorção de
vasoconstritores e efeitos sistêmicos. A epinefrina pode ser
detectada no plasma após a infiltração e pode aumentar a
frequência cardíaca em indivíduos normais.2 Não há dados
clínicos comparando a eficácia ou segurança da epinefrina e
da felipressina, mas há evidências de que anestésicos locais
isolados resultam em um controle da dor mais curto e de
baixa qualidade.3

Para o presente estudo, todas as regras para pesquisa com
animais foram revisadas e aprovadas antes das experiências
pelo comitê de ética institucional (protocolo nº 010/2010).
Ratos machos Wistar pesando de 140 a 320 g, fornecidos
pelo biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru, foram
utilizados em todos os grupos deste estudo.

Os fármacos vasoconstritores apresentam efeitos sistêmicos
que podem ser críticos em pacientes com doenças
cardiovasculares: vasoconstrição coronariana, taquicardia,
aumento da força de contração cardíaca etc. Esses efeitos
estão relacionados à causa mais comum de morte no
mundo moderno: ataque cardíaco, derrame e trombose; e
os pacientes geralmente apresentam doenças multifatoriais.
O tabagismo e a hipertensão estão incluídos no algoritmo
do Programa Nacional de Educação em Colesterol para
prever o risco de doenças cardiovasculares, tratando ambos
como causas modificáveis de aterosclerose nos esforços
de prevenção.4 A OMS estima que a prevalência global de
adultos que fumam qualquer produto de tabaco é de 36%
para homens adultos e 8% para mulheres adultas.5
O número de cigarros apresenta correlação positiva
com valores mais altos da pressão arterial, mas não com a
frequência cardíaca.6 A nicotina também afeta o sistema
nervoso autônomo, com um efeito diferente dos cigarros.7
A liberação de catecolaminas e lipoproteínas ateroscleróticas
estão aumentados nos níveis sanguíneos de pacientes
fumantes. Portanto, as drogas vasoativas presentes alteram a
resposta vascular de fumantes, uma vez que a via do óxido
nítrico (NO) e os sistemas adrenérgicos e colinérgicos são
afetados.8 Embora a epinefrina seja considerada a droga
vasoconstritora mais segura para pacientes com doença
cardiovascular pela American Dental Association,9 os pacientes
em tratamento com betabloqueador que fumam cigarros
devem ser tratados de maneira diferente.
A felipressina pode ser um vasoconstritor alternativo
seguro nessas populações, uma vez que é um vasoconstritor
não-adrenérgico. Não há relato de interação entre tabagismo
e vasopressina. Um estudo anterior demonstrou efeito
hipertensivo reduzido da felipressina em ratos tratados com
atenolol.10 Para aumentar o conhecimento sobre a segurança
da epinefrina e da felipressina, este estudo tentou testá-las
com administração intravascular isolada para simular o erro
máximo na anestesia local, fornecendo informações para
a formulação de soluções anestésicas locais mais seguras.
Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar
os efeitos da injeção direta intravenosa de epinefrina e
felipressina na pressão sanguínea de ratos fumantes ou não
fumantes, normotensos, hipertensos, e hipertensos tratados
com atenolol.
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O método experimental de hipertensão, medidas arteriais
indiretas e diretas da PA foram realizadas conforme descrito
anteriormente.10 Todos os ratos receberam dieta normal,
acesso livre a água e alimentos e foram submetidos a 12 horas
de ciclo claro/escuro. Ratos pesando de 110 a 150 g foram
anestesiados com injeção de ketamina (50 mg/kg de peso,
im, Dopalen® – Sespo Indústria e Comércio Ltda., Divisão
Vetbrands de Saúde Animal – Jacareí, São Paulo, Brasil) mais
xilazina (10 mg/kg de peso, im, Anasedan® – Sespo). A artéria
renal esquerda foi isolada e um clipe de prata de 0,25 mm
foi instalado ao seu redor, e o rim direito foi completamente
removido. Foram injetados 40.000 UI de antibiótico para
animais de pequeno porte (Fontoura Wyeth S.A. – São
Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil). Vale ressaltar que
a cirurgia para implante dos clipes nas artérias renais foi
realizada em 10 animais por grupo, ou seja, 120 ratos. No
entanto, cada grupo foi constituído por 6 animais, já que
parte dos ratos não apresentava pressão arterial sistólica acima
de 150 mmHg. Portanto, 72 foi o número total de animais
utilizados no estudo e não houve critérios para a definição
desta amostra, sendo definida por conveniência.
Método de Tabagismo Passivo
O tabagismo passivo foi realizado com base em estudos
prévios de indução de enfisema.11 Um dia após a indução
da hipertensão, os ratos foram intoxicados 1 vez ao dia
(10 cigarros por período de exposição) 6 dias por semana.
O protocolo de exposição consistiu em confinar 10 ratos na
câmara de inalação durante 10 minutos com ventilação por
ar comprimido (10 L/min).
Medidas Indiretas e Diretas da Pressão Arterial
Os ratos 1K1C foram aquecidos em gaiolas individuais
com resistência elétrica e manguitos pneumáticos foram
instalados na cauda e conectados a um sistema digital para
registro indireto da pressão arterial (Physiological Pressure
Transducer, ADInstruments Pty. Ltd. – Dunedin, Otago,
Nova Zelândia). Os ratos que apresentaram pressão arterial
sistólica igual ou superior a 150 mmHg em medida indireta
15 dias após a cirurgia com clipe foram aceitos no grupo
hipertenso ou tratados com atenolol (90 mg/kg/dia; Cristália
Produtos Químicos e Farmacêuticos – Itapira, São Paulo,
Brasil) administrado por gavagem em 1 mL por 2 semanas.
Todos os grupos tiveram a pressão arterial direta
medida de 28 a 35 dias após a cirurgia com clipe, ou
tempo equivalente no grupo controle: após anestesia com
ketamina/xilazina, um cateter de polietileno PE-50 (Clay
Adams – Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA) com solução
salina com a extremidade externa ocluída, foi implantado
na artéria carótida esquerda e na veia jugular direita.
O cateter arterial foi conectado a um transdutor de pressão
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Epinefrina exógena (Adren® – Hipolabor Farmacêutica Ltda
– Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil), diluída em solução
salina, foi injetada em doses de 80, 160, 320, 640 e 1.280 ng
em bolus através do cateter venoso para a obtenção das curvas
dose-resposta. A felipressina isolada (Dentsply Farmacêutica,
Catanduva, São Paulo, Brasil) foi utilizada em doses de 0,125,
0,25, 0,5, 1, 2 e 3 mUI. Injeções intravenosas em ordem
aleatória foram realizadas após um intervalo de 3 minutos para
cada resposta para estabilizar a pressão arterial. Os animais
foram sacrificados com injeção intravenosa de doses excessivas
do anestésico tiopental (Thiopentax®, Cristália – Produtos
Químicos e Farmacêuticos). Os seguintes parâmetros foram
analisados utilizando os valores de PAM (PAM = 1/3 da Pressão
Sistólica + 2/3 da Pressão Diastólica): resposta hipotensiva
mínima, resposta hipertensiva máxima e duração da resposta.
A duração foi determinada utilizando alterações pressóricas
globais, uma vez que a epinefrina apresenta uma resposta
complexa à pressão arterial onde há um pico hipertensivo
seguido de resposta hipotensora e normalização; estudos
anteriores esclareceram esse padrão.10 A frequência cardíaca
foi registrada 30s após a injeção, durante um minuto, para

~ 46-74 dias de
vida: indução de
fumaça de cigarro

Para todos os grupos, n = 6. Os resultados foram
expressos como média ± desvio padrão (DP) para dados com
distribuição normal de acordo com o teste de KolmogorovSmirnov. Nos casos em que a distribuição normal não ocorreu
em um grupo ou mais, os dados foram apresentados como
mediana ± intervalo interquartil.
Quando mais de uma resposta foi obtida do mesmo
animal, foi utilizada a análise de variância de uma via
para medidas repetidas (ANOVA de uma via para medidas
repetidas). Para comparar curvas completas de dois ou
mais grupos, foi utilizada a análise de variância de duas
vias para medidas repetidas (ANOVA de duas vias para
medidas repetidas). Quando houve diferença significativa
entre as doses em cada curva ou em grupos independentes
e distribuição normal, a comparação foi realizada pelo
método de Holm-Sidak ou Tukey. Para resultados não
paramétricos, foram utilizados os testes de Mann-Whitney
* conteúdo total em um cartucho anestésico local

~ 60 dias de vida:
medidas indiretas
da pressão
arterial e início do
tratamento com
atenolol

~ 75 dias de vida:
experimentos
diretos de pressão
arterial
Duração

Epinefrina 320 ng

~ 45 dias de
vida (120-140g):
indução 1C1K

Estatística

Epinefrina 1.280 ng

Curvas Dose-Resposta à Epinefrina e Felipressina

evitar viés causado por maior duração ou grandes alterações
da pressão arterial, uma vez que o programa utilizou a
pressão pulsátil para determinar esses parâmetros. Para
comparar a epinefrina e a felipressina, foram utilizadas doses
correspondentes a 1, 2, 4 e 8 cartuchos de anestésico local que
seriam administrados aos ratos. Utilizou-se a seguinte fórmula:
D = 18.000 (para epinefrina*) ou 54 mUI (para felipressina*)
x 4.286 x 10-3 (uma correção de peso de humanos (70 kg)
para ratos (300 g).

Epinefrina 640 ng

acoplado ao sistema de registro invasivo da pressão arterial,
utilizando o software apropriado (Physiological Pressure
Transducer; PowerLab 4/30; Chart Pro – ADInstruments
Pty. Ltd). Os experimentos de injeção intravenosa de drogas
vasoconstritoras foram realizados com ratos anestesiados
logo após o implante do cateter. Um esquema do
experimento é detalhado na Figura 1.

Figura 1 – Protocolo esquemático do estudo: ratos com 45 dias de idade foram submetidos a implante de clipe (indução de hipertensão 1K1C); no dia seguinte, os
grupos de fumantes foram expostos à fumaça do cigarro; aos 60 dias de vida, a pressão arterial foi medida por meios indiretos e o tratamento com atenolol foi iniciado;
aproximadamente aos 75 dias de vida foram realizados experimentos diretos de pressão arterial. Um exemplo do registro pulsátil após a administração de epinefrina
detalha como os parâmetros foram calculados.
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e Kruskal-Wallis. O nível de significância neste estudo foi
estabelecido em 5% (p < 0,05). Todos os testes foram
realizados utilizando-se o software STATISTICA (StatSoft
South América).

Resultados
Os valores básicos da pressão arterial durante os primeiros
cinco minutos estão resumidos na Tabela 1, e foram usados
como referência inicial. O atenolol reduziu de forma
significativa a pressão arterial em animais hipertensos, cujos

valores ainda eram significantemente mais altos do que nos
animais controle.
Resposta Hipertensiva Máxima
As curvas de resposta hipertensiva máxima para epinefrina
e felipressina, em fumantes versus não fumantes, são
mostradas na Figura 2. O fumo aumentou significativamente
as respostas hipertensivas máximas à epinefrina em ratos
normotensos e tratados com atenolol. O fumo aumentou
de forma significativa a resposta hipertensiva máxima à
felipressina apenas no grupo tratado com atenolol.

Tabela 1 – Valores basais

Não fumante

Fumante

Peso (g)

PA média (mmHg)

PA sistólica (mmHg)

PA diastólica
(mmHg)

Normotenso

285,00 ± 25,09

112,7 (101,7-118,8)

140,5 (123,2-144,0)

99,6 (93,1-103,4)

1K1C hipertenso

297,83 ± 30,20

163,1 (155,3-177,7)

201,1 (188,3-231,9)

135,2 (127,9-148,6)

1K1C tratado com Atenolol

215,00 ± 34,29a

148,9 (136,1-163,4)a,b

a

a

184,9 (175,3-201,2)a,b

Frequência cardíaca
(BPM)
210,5 (194,1-225,1)
a

205,9 (196,2-248,9)

132,5 (119,3-142,8)a,b

185,7 (176,5-207,7)
225,1 (206,2-249,4)

Normotenso

302,50 ± 19,04

104,1 (93,6-112,4)

134,8 (119,2-145,2)

86,2 (81,6-95,8)

1K1C hipertenso

250,58 ± 16,21c

156,6 (152,7-160,3)a

194,35 (188,8-203,3)a

129,7 (126,5-145,3)a

219,7 (207,6-231,1)

1K1C tratado com Atenolol

254,42 ± 21,86

126,2 (117,7-138,1)

153,5 (148,6-167,5)

106,1 (102,8-111,1)

212,6 (200,0-218,7)

c

a,b

a,b

a,b

Δ Pressão (mmHg)

Peso - Média ± Desvio Padrão. Pressão Arterial e Frequência Cardíaca - Mediana (percentil 25º-75º). p < 0,05 comparado ao grupo normotenso. b p < 0,05
comparado ao grupo hipertenso. c p < 0,05 comparado com o respectivo grupo de não fumantes.

Epinefrina (ng)

Ratos hipertensos
Ratos hipertensos fumantes

Epinefrina (ng)

Ratos tratados com atenolol
Ratos fumantes tratados com atenolol

Epinefrina (ng)

Δ Pressão (mmHg)

Ratos normotensos
Ratos normotensos fumantes

Felipressina (mlU)
Ratos normotensos
Ratos normotensos fumantes

Felipressina (mlU)
Ratos hipertensos
Ratos hipertensos fumantes

Felipressina (mlU)
Ratos tratados com atenolol
Ratos fumantes tratados com atenolol

Figura 2 – Curvas de resposta hipertensiva máxima após injeção intravenosa em bolus de epinefrina (A) ou felipressina (B) em ratos normotensos não-fumantes e
normotensos fumantes, 1K1C hipertensos não-fumantes e 1K1C hipertensos fumantes, 1K1C não-fumantes tratados com atenolol e 1K1C fumantes tratados com
atenolol. n = 6 para todos os grupos. Mediana (25º percentil-75º percentil). *p < 0,05 vs. grupos não fumantes.
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Resposta Hipotensiva Mínima
A Figura 3 mostra as curvas de resposta hipotensiva
mínima à epinefrina. O fumo reduziu significativamente a
resposta hipotensiva em ratos normotensos (p < 0,05). Houve
uma redução significativa na resposta ao vasodilatador no
grupo 1K1C tratado com atenolol após a administração de
epinefrina. A felipressina, como esperado, não apresentou
resposta hipotensiva significativa nos três grupos estudados
(Figura 3B).
Frequência Cardíaca
A epinefrina causou um aumento significativo da frequência
cardíaca em ratos normotensos e hipertensos 1K1C quando
comparados aos valores basais de cada grupo, mas o fumo
não alterou esse efeito (Figura 4A). Os ratos 1K1C tratados
com atenolol não apresentaram alterações nesse parâmetro,
provavelmente devido ao efeito antagonista do atenolol nos
receptores β1. A felipressina mostrou redução significativa
da frequência cardíaca em ratos normotensos não fumantes
quando comparados com os valores basais (Figura 4B). O fumo
aumentou significativamente a frequência cardíaca apenas
em doses de 1 e 2 mUI de felipressina, quando comparado
ao controle normotenso não fumante.
Duração da Resposta
A duração da resposta está descrita na Tabela 2.
A felipressina apresentou uma duração significativamente
maior das respostas de pressão arterial do que a epinefrina
em todos os grupos estudados.
Comparação entre Epinefrina e Felipressina

Discussão
Associamos o fumo à hipertensão e ao tratamento com
atenolol na tentativa de reproduzir uma doença multifatorial.
Com o objetivo de fornecer informações de segurança
sobre o uso isolado de vasoconstritores administrados por
via intravascular, os quais não podem ser testados em seres
humanos, nosso estudo teve como finalidade testar se a
epinefrina é contraindicada na população de fumantes e
hipertensos e fornecer uma alternativa segura através da
análise de efeitos sistêmicos. A epinefrina foi utilizada como
vasoconstritor de escolha em pacientes hipertensos, segundo
a American Heart Association (AHA),9 em comparação à
felipressina, menos estudada e não relacionada ao sistema
nervoso autônomo simpático.12
Nossos dados mostram que a epinefrina manteve as mesmas
respostas à pressão arterial, em ratos fumantes hipertensos
ou não-fumantes hipertensos sem tratamento com atenolol
(Figuras 2A e 3), mas aumentou significativamente a frequência
cardíaca (Figura 4A). Contudo, em ratos não-fumantes tratados
com atenolol, a resposta da pressão arterial foi mais elevada
em comparação com os fumantes. Considerando todos os
dados sobre segurança da epinefrina em combinação com
anestésico local na população hipertensa,13 nossos resultados
sugerem que a resposta hipertensiva à epinefrina em ratos
fumantes e não-fumantes hipertensos sem tratamento com
atenolol permanece inalterada. Por outro lado, os ratos
hipertensos, fumantes e tratados com atenolol, apresentaram
medidas da pressão arterial significativamente maiores em
comparação aos animais não tratados.
Ainda não está claro se o tabagismo aumenta os valores
da pressão arterial, pois alguns estudos indicaram que o fumo
pode potencializar um histórico familiar e aumentar os valores
da pressão arterial sistólica, diastólica e média arterial.6 Em
nosso estudo, os grupos de fumantes não apresentaram valores
basais da pressão arterial aumentados em comparação com

Δ Pressão (mmHg)

Ao comparar as respostas da felipressina à epinefrina em
cada grupo, a felipressina apresentou efeito hipertensivo
reduzido nos ratos fumantes normotensos, ratos fumantes
1K1C tratados com atenolol e em não-fumantes 1K1C tratados
com atenolol (Figura 5). Nos ratos hipertensos fumantes e
não fumantes, não houve diferença significativa entre os
dois vasoconstritores. Em ratos normotensos não fumantes,

a felipressina resultou em maior efeito hipertensivo em
comparação com a epinefrina.

Ratos normotensos
Ratos normotensos fumantes

Epinefrina (ng)

Ratos hipertensos
Ratos hipertensos fumantes

Epinefrina (ng)

Ratos tratados com atenolol
Ratos fumantes tratados com atenolol

Epinefrina (ng)

Figura 3 – Curvas de resposta hipotensiva mínima após injeção intravenosa em bolus de adrenalina em ratos controle não-fumantes e fumantes normotensos, 1K1C
hipertensos não-fumantes e 1K1C hipertensos fumantes, 1K1C não fumantes tratados com atenolol e 1K1C fumantes tratados com atenolol. n = 6 Média ± desvio
padrão. *p < 0,05 vs. grupos não fumantes.
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Epinefrina (ng)

Epinefrina (ng)

Epinefrina (ng)
Ratos hipertensos
Ratos hipertensos fumantes

Ratos tratados com atenolol
Ratos fumantes tratados com atenolol

Frequência cardíaca (BPM)

Ratos normotensos
Ratos normotensos fumantes

Ratos normotensos
Ratos normotensos fumantes

Felipressina (mlU)

Ratos hipertensos
Ratos hipertensos fumantes

Felipressina (mlU)
Ratos tratados com atenolol
Ratos fumantes tratados com atenolol

Felipressina (mlU)

Figura 4 – Frequência cardíaca antes e depois da injeção via intravenosa em bolus de epinefrina (A) e felipressina (B) em ratos não-fumantes normotensos e fumantes
normotensos, 1K1C hipertensos não-fumantes e 1K1C hipertensos fumantes, 1K1C não fumantes tratados com atenolol e 1K1C fumantes tratados com atenolol. n = 6
para todos os grupos. Mediana (25º percentil-75º percentil). *p < 0,05 vs. grupos não fumantes. ‡ p < 0,05 comparado aos valores basais.

Tabela 2 – Duração da resposta
Número
de
cartuchos

Normotenso
Não fumante

Hipertenso
Fumante

Não fumante

Ratos tratados com atenolol
Fumante

Não fumante

Fumante

Epinefrina Felipressina Epinefrina Felipressina Epinefrina Felipressina Epinefrina Felipressina Epinefrina Felipressina Epinefrina Felipressina

1

453,5
(412-517)

905,2
(748,6-945)*

276,5
(214-298)

908
(880-948)*

297
(278-333)

325,5
(277-492)

818,5
(610-876)*

291,5
(260-352)

811
(754-914)*

426
692,5
(382-470) (552-738)*

2

427
1.042
268,5
(399-471) (928,2-1.118,9)* (256-302)

888,5
(796-947)*

421
979,5
344
(376-436) (934-1012)* (329-497)

875,5
(771-972)*

398
(345-444)

545
(496-708)*

498
960
(413-616) (920-976)*

4

445
1.117
287
1.004,5
422,5
1.021
475
954,5
415,5
(378-466) (1,050-1.184,4)* (294-323) (876-1.086)* (351-464) (920-1.080)* (357-513) (882-1,042)* (380-453)

712
(552-858)*

421
938
(405-464) (783-1.111)*

8

455
(423-506)

1.077,1
(983-1.193)*

911,5
(880-949)*

353
1.066,5
455
1.032,5
472,5
1.087
454
946
511,5
1.063,5
(332-365) (1.000-1.170)* (425-538) (1.011-1.229)* (400-507) (998-1.154)* (393-489) (800-1,103)* (479-586) (987-1.240)*

Duração da resposta (em segundos) após a administração intravascular de epinefrina ou felipressina (dose contida no número correspondente de cartuchos de
anestésico local) nos grupos fumantes e não fumantes normotensos, 1K1C hipertensos e 1K1C atenolol (n = 6 para todos os grupos). Mediana (25º percentil-75º
percentil). * p < 0,05 em comparação com epinefrina.

os não-fumantes (Tabela 1). A exposição ao fumo foi realizada
durante 4 semanas, conforme o esperado, e esse tempo foi
suficiente para alterar a resposta vasoconstritora. Os ratos
foram submetidos à injeção intravascular de epinefrina ou
felipressina sob anestesia com ketamina/xilazina; em um
estudo anterior do nosso grupo discutiu-se que essa mistura
reduzia a frequência cardíaca basal, mas não alterava as
respostas da pressão arterial.10
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A fumaça e a nicotina podem agir de maneira diversa;
a nicotina parece reduzir a pressão sanguínea quando
administrada agudamente, enquanto os produtos do fumo
estão associados a valores aumentados da pressão arterial.7
O fumo passivo reduz o relaxamento do endotélio dependente
da acetilcolina quando comparado ao não fumante.14 Nossos
dados mostram que as respostas hipertensivas à epinefrina
aumentaram em ratos fumantes normotensos e hipertensos
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Número de cartuchos correspondentes (n)

Número de cartuchos correspondentes (n)
Epinefrina
Felipressina

Número de cartuchos correspondentes (n)
Epinefrina
Felipressina

Δ Pressão (mmHg)

Epinefrina
Felipressina

Número de cartuchos correspondentes (n)
Epinefrina
Felipressina

Número de cartuchos correspondentes (n)
Epinefrina
Felipressina

Número de cartuchos correspondentes (n)
Epinefrina
Felipressina

Figura 5 – Comparação das curvas máximas de resposta hipertensiva após injeção intravenosa em bolus de epinefrina e felipressina em ratos não fumantes
normotensos controles, ratos fumantes normotensos, 1K1C hipertensos não fumantes, 1K1C hipertensos fumantes, 1K1C não-fumantes tratados com atenolol e 1K1C
fumantes tratados com atenolol. n = 6 para todos os grupos. Mediana (25º percentil-75º percentil). *p < 0,05 na comparação entre os medicamentos.

tratados com e atenolol quando comparados aos grupos
não-fumantes (Figura 2) e quando comparados à felipressina
(Figura 5). A pressão arterial é definida pelo débito cardíaco
multiplicado pela resistência periférica vascular. A felipressina
injetada por via intravenosa apresenta apenas efeito
vasoconstritor, aumentando a resistência vascular e levando ao
aumento dos valores pressóricos. A epinefrina, por outro lado,
apresenta efeitos vasoconstritores e vasodilatadores, efeitos
inotrópicos e cronotrópicos cardíacos, levando a respostas
complexas da pressão arterial após injeção intravenosa.
A vasodilatação reduz as respostas hipertensivas quando
a pressão arterial global é medida, e ratos não-fumantes
normotensos mostraram os maiores valores de resposta
hipotensiva para as doses mais baixas de epinefrina (Figura
3), reduzindo a resposta hipertensiva quando comparada à
felipressina (Figura 5). A felipressina apresenta menos efeitos
cardíacos, mas reduziu significativamente a frequência
cardíaca em ratos não-fumantes normotensos; tais resultados
são consistentes com estudos anteriores em que essa resposta
vasoconstritora estava associada à prilocaína,15 relacionada à
constrição da artéria coronária e barorreflexo.
Há uma resposta cardiovascular complexa à nicotina,
devido aos receptores ganglionares de nicotina que
influenciam o sistema nervoso simpático e parassimpático
autônomo. Essa resposta inclui aumento da liberação de
catecolaminas e metabolismo lipídico alterado, o que explica

o aumento do desenvolvimento de doenças cardiovasculares
em fumantes.8 De acordo com o Terceiro Relatório do
Programa Nacional de Educação em Colesterol (PNEC), o
tabagismo tem impacto direto na formação de aterosclerose
e aumenta o risco de doenças cardiovasculares.4 A associação
entre hipertensão e tabagismo representa um caso delicado
para o uso de vasoconstritores. A duração da resposta da
felipressina foi significativamente maior que a da epinefrina
em todos os grupos, o que era esperado, pois a meia-vida da
vasopressina é de aproximadamente 17-35min,16 enquanto a
epinefrina apresenta meia-vida curta devido ao metabolismo
e à recaptação sináptica.
O tabagismo aumenta a rigidez dos vasos sanguíneos por
diferentes vias, incluindo estresse oxidativo, aumento da
produção de endotelina-1 e formação de células musculares
lisas. 17 O extrato de fumaça de cigarro sem nicotina,
administrado por injeção subcutânea, induziu disfunção
do endotélio, aumentu os valores da pressão arterial e
reduziu a vasodilatação induzida por acetilcolina.18 Embora
o componente químico responsável pela disfunção epitelial
não esteja claro, o extrato de fumaça de cigarros reduz o
relaxamento vascular, aumentando o estresse oxidativo
e reduzindo a biodisponibilidade de NO.19 Os fumantes
também apresentaram metabolismo lipoproteico alterado e
níveis aumentados de lipoproteína de baixa densidade (LDL)
oxidada, os quais podem contribuir para a vasoconstrição.
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O tabagismo crônico prejudica a síntese de NO e aumenta
a produção de espécies reativas de oxigênio, enquanto a
administração de nicotina leva à hipertensão devido ao
aumento do tônus do
 sistema nervoso simpático.20,21 Nosso
estudo mostrou uma resposta hipotensiva mínima reduzida
significativa no grupo normotenso e fumante (Figura 3). Essa
redução da vasodilatação provocada pela epinefrina pode
estar relacionada ao aumento da camada muscular lisa
promovida pela fumaça. O efeito da frequência cardíaca foi
semelhante nos grupos de fumantes e não-fumantes.

Conclusão
As dosagens de epinefrina e felipressina corresponderam
ao conteúdo de 0,5 a 16 cartuchos de anestésico local
administrados em bolus por via intravascular em ratos
hipertensos, mas não houve óbito. Nossos resultados apoiam
a segurança vasoconstritora com problemas vasculares
associados, e principalmente a felipressina parece ser um
vasoconstritor promissor para pacientes fumantes, uma vez
que não há interação com o sistema nervoso simpático.
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Inicio destacando a importância da multidisciplinaridade
na evolução do saber.
Em 1842, estudando a frequência das vibrações da luz
de estrelas que se deslocavam, um físico austríaco, de nome
Johann Christian Doppler, definiu que a frequência da luz das
estrelas era modificada conforme ela se aproximasse ou se
distanciasse. Um século e meio depois, essa “curiosidade fútil”
passou a ser aplicada para fazer diagnósticos de cardiopatias
congênitas. E, desde muito, sabemos entender se o trem está
se aproximando ou se afastando.
Desnecessário destacar as similaridades entre os
conhecimentos das ciências biomédicas, com realce para
a experimentação animal. As afinidades com a Cardiologia
ficam caraterizadas nesta publicação.1
A felipressina é uma análoga sintética do hormônio
vasopressina (hormônio antidiurético ou ADH) produzido
pela neurohipófise. É de interesse especial na odontologia,
por atuar como vasoconstritor que alonga o tempo do efeito
de anestésicos locais.
Em um modelo de hipertensão induzida artificialmente
– e aplicando protocolo muito bem ilustrado na Figura 1 do
texto sob comentário – foi analisada a influência de atenolol
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e de felipressina na pressão arterial de ratos artificialmente
hipertensos, anestesiados, submetidos à exposição à fumaça
de cigarros. Os resultados indicaram que o tabagismo pode
reduzir a vasodilatação da epinefrina e aumentar a resposta
hipertensiva quando comparada à ação da felipressina.
Esses dados se adicionam à literatura sobre os efeitos
cardíacos dos vasoconstritores. Uma recente revisão,2
contudo, concluiu que são necessários mais estudos para
aumentar a força das evidências.
Chamam a atenção os níveis pressóricos basais elevados
dos ratos anestesiados. A hipertensão arterial não é a resposta
habitual à anestesia com a associação cetamina e xilazina,3
o que sugere que a dose de anestésico não foi suficiente
para impedir atividade simpática exacerbada nos animais
submetidos à cirurgia.
Recente publicação dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia,4
conduzida em humanos despertos concluiu que: “a felipressina
aumentou a pressão arterial diastólica de pacientes hipertensos
com pressão arterial controlada. Pacientes com traços de
ansiedade elevados apresentaram aumento na pressão arterial
sistólica em alguns procedimentos”. Considere-se, também, que
o cateter arterial foi introduzido após oclusão da artéria carótida
esquerda, podendo ter ativado resposta dos barorreceptores
do bulbo carotídeo e consequente hipertensão arterial. Teria
sido preferível cateterizar a artéria femoral.
É interessante o tempo breve (10 min/dia) a que os
ratos foram submetidos à inalação de fumaça de cigarro.
Habitualmente, o tempo de exposição à fumaça é mais longo.5
Oportuna a publicação deste trabalho nos Arquivos
Brasileiros de Cardiologia. Acena para os médicos a
necessidade de darem atenção para o cardiopata que se
interessa em ser esclarecido sobre os riscos do tratamento
odontológico a que vai ser submetido.
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Resumo

em portadores de lipodistrofia.

A lipodistrofia familiar é uma condição genética rara
na qual indivíduos apresentam, além das alterações
metabólicas e de depósitos de gordura físicos, um tipo
de cardiomiopatia pouco estudada. Muitos dos pacientes
desenvolvem alterações cardiovasculares, sendo a mais
comumente reportada em literatura, a expressão de um
tipo de cardiomiopatia hipertrófica. Este artigo, apresentado
como uma revisão bibliográfica, revisa os aspectos clínicos e
de imagem cardiovascular neste cenário de cardiomiopatia
em doença metabólica rara, com base nas últimas evidências
científicas publicadas na área. Apesar da frequente
associação de lipodistrofia congênita e hipertrofia ventricular
descrita em literatura, os mecanismos fisiopatológicos desta
cardiomiopatia ainda não estão definitivamente elucidados,
e novas informações do aspecto morfológico cardíaco surgem
à égide de recentes e avançados métodos de imagem como
a ressonância cardíaca magnética.

Neste texto, objetivou-se a descrição da lipodistrofia familiar
e sua relação com o desenvolvimento de cardiomiopatias, à
luz das mais recentes evidências científicas.

Introdução
A lipodistrofia é uma doença rara que se caracteriza
pela perda do tecido adiposo, podendo esta ser de forma
generalizada ou parcial.1 Sua etiologia pode ser congênita
ou adquirida e há deficiência de produção do hormônio
leptina, tornando os portadores dessa patologia hiperfágicos.
Devido à ausência de locais para armazenamento de energia,
ocorre uma deposição ectópica de triglicerídeos no músculo
esquelético e no fígado.2
A redução na capacidade de estocar triglicerídeos e a
deposição ectópica dos mesmos são determinantes para a
predisposição e gravidade de complicações, como resistência
à insulina, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, esteatose
hepática3 e, recentemente descoberta, a cardiomiopatia.
Apresentações como a hipertrofia ventricular esquerda ou
até mesmo uma cardiomiopatia dilatada já foram descritas
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As lipodistrofias genéticas podem ser divididas e
subdivididas em variados tipos, cada qual com suas mutações
específicas, que determinam as mais diversas apresentações
clínicas e possíveis relações com o desenvolvimento
de doenças cardíacas. Apesar disto, esta condição é
extremamente rara, com maior prevalência em populações
com alta consanguinidade.

Classificação das lipodistrofias congênitas
Lipodistrofia congênita generalizada (LGC)
Um dos mais frequentes tipos de lipodistrofia genética é
a congênita generalizada, caracterizado por uma desordem
autossômica recessiva, ocorrendo com mais frequência
em casos de consanguinidade parental, presente em todas
as regiões geográficas e, provavelmente pela comum
consanguineidade, com a maior prevalência reportada
em algumas regiões do Brasil como a região Nordeste.4
Os indivíduos com esta alteração apresentam-se com uma
falta quase total de tecido adiposo, ocasionando então uma
proeminência da musculatura esquelética em seu aspecto
fenotípico. Durante a infância, muitas crianças desenvolvem
hepatoesplenomegalia e proeminência umbilical; e durante
a adolescência surgem complicações como diabetes.
Essa síndrome pode manifestar-se nas mais variadas formas,
estando relacionada a um de quatro subtipos existentes e,
consequentemente, ao cromossomo afetado. Dentre estes
subtipos, é notória a síndrome de Berardinelli-Seip (LGC 2),
descrita através de colaboração científica do grande pesquisador
Brasileiro W. Berardinelli. Hoje sabe-se que esta síndrome é
identificada por uma mutação no cromossomo 11q13, o qual
codifica a proteína seipina, presente no retículo endoplasmático,
sendo responsável pela formação das gotículas lipídicas e a fusão
dessas no interior de adipócitos. Sua ausência ocasiona uma
falta tanto do tecido adiposo metabolicamente ativo quanto
daquele com funções mecânicas, desde o nascimento, podendo
levar a um retardo mental leve e a cardiomiopatias, tornando
esse o mais grave dos subtipos.
Displasia mandibuloacral (DMA) – associada à lipodistrofia
Este é um tipo de lipodistrofia genética, na qual o indivíduo
apresenta-se com anormalidades esqueléticas como hipoplasia

305

Romando et al.
Alterações cardíacas na lipodistrofia familiar

Artigo de Revisão
mandibular e clavicular, associada à atrofia cutânea, atraso de
dentição, fechamento de suturas cranianas e rigidez articular.
Como característica comum das lipodistrofias, a DMA leva a
complicações metabólicas como diabetes, resistência à insulina,
hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL-colesterol.
Lipodistrofia parcial familiar (LPF)
A lipodistrofia parcial familiar é, em sua maioria, uma
desordem autossômica dominante caracterizada por perda
de gordura corporal dos membros superiores e inferiores,
bem como do tronco.5 Esses pacientes tem distribuição
normal de gordura durante a infância e, durante a puberdade,
começam a apresentar perda progressiva e variável de gordura
subcutânea, tipicamente de extremidades, e em diferentes
graus de abdome e tórax.
Muitos pacientes, principalmente do sexo feminino,
apresentam acúmulo de gordura em rosto, pescoço e em
regiões perineal e intra-abdominal. (Figura 1) O excesso
de acúmulo de gordura em região dorsocervical (corcova
de búfalo), supraclavicular e submentual dá a estes
pacientes um aspecto “cushingoide”. Em mulheres, pode
haver masculinização, irregularidade menstrual e elevada
prevalência de síndrome dos ovários policísticos.5
Cinco genes podem estar envolvidos na fisiopatologia deste
tipo de lipodistrofia, todos eles levando a perda de gordura
subcutânea nas extremidades. A forma mais prevalente
de lipodistrofia familiar é a autossômica dominante do
tipo 2, a primeira lipodistrofia parcial familiar descrita mais
formalmente: FPLD2 (do inglês, Familial Partial Lipodystrophy
Type 2), denominada também como variante ou Síndrome de

Dunnigan. Essa síndrome tem uma prevalência de 1 para cada
15 milhões de pessoas, afetando igualmente ambos os sexos.
Os pacientes desenvolvem uma série de complicações
metabólicas, como dislipidemia, hipertrigliceridemia e diabetes.
Além disso, podem manifestar graus variados de miopatia,
cardiomiopatia e outras anormalidades do sistema de condução,
demonstrando assim ser uma distrofia multissistêmica.6
FPLD2 caracteriza-se por uma mutação no braço longo
do cromossomo 1, 1q21-22, envolvendo especificamente
as lâminas A e C ou o gene LMNA. Comumente, a mutação
causadora de FPLD2 afeta o exon 8 (substituição da arginina
por um aminoácido neutro na posição 482 – R482W), porém,
outras mutações no exon 8 e 11 (códon 644 – R644C) já foram
descritas.6,7 Foi demonstrado que a mutação LMNA R482W
está mais associada a anormalidades musculares e cardíacas,
como atrofia e distrofia muscular, hipertrofia cardíaca e
aterosclerose avançada.8 Porém as diferenças fenotípicas
associadas a cada mutação específica determinante de FPLD
não foram ainda bem elucidadas.
Numerosas mutações espalhadas por toda a proteína
LMNA dão origem a doenças comumente chamadas
laminopatias que afetam tecidos musculares, cardíacos,
adiposos, cartilaginosos e ósseos ou levam a síndromes de
envelhecimento precoce.9
As lâminas do tipo A incluem as lâminas A (LMNA) e C
(LMNC) que surgem a partir de "splicing" alternativo do RNA
do gene LMNA. Essas proteínas são expressas na maioria
das células, onde se encontram no envelope nuclear e no
nucleoplasma e têm papel relevante no direcionamento
da transcrição da heterocromatina localizada na periferia

Figura 1 – Características de pacientes com lipodistrofia parcial familiar. No Painel A é evidenciado acúmulo de gordura em rosto e pescoço e no Painel B em regiões
perineal e intra-abdominal.
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do núcleo.9 Acredita-se que a alteração dessas proteínas
enfraqueça a integridade e a estrutura do envelope nuclear,
o que deterioraria profundamente a estrutura do núcleo do
adipócito, conduzindo em última instância à morte celular
prematura. Além disso, sabe-se que a lâmina tipo A é capaz
de interagir com fatores de transcrição, como o SREBP1 (do
inglês, Sterol Regulatory Element Binding Protein 1), envolvido
na diferenciação de adipócitos.6,7,9 Ademais, foi visto que
lâminas A e C se ligam a sequências teloméricas, tendo papel
na regulação do comprimento dos telômeros.
O ponto principal e comum a todos os tipos de lipodistrofia é a
ausência total ou quase total do tecido adiposo, comprometendo
assim o armazenamento de triglicerídeos do indivíduo afetado
e a sua atividade metabólica. Diante disso, a maioria dos
pacientes manifesta clinicamente uma aparência musculosa, uma
proeminência de veias superficiais, aumento de extremidades,
acantose nigrans, proeminência ou hérnia umbilical, hiperfagia
e crescimento acelerado, irregularidade do período menstrual,
pubarca e menarca precoce, entre outros sinais e sintomas que
podem incluir alterações autonômicas cardíacas.10
Um dos pontos chave possivelmente relacionado à
ocorrência de cardiomiopatias nos pacientes com lipodistrofia
e também associado a todos os tipos apresentados é o acúmulo
de gordura em tecidos ectópicos, como o fígado e o músculo
esquelético. Além disso, a menor capacidade de oxidar
e armazenar gordura promove a dislipidemia, resistência
à insulina, desenvolvimento de diabetes mellitus e suas
complicações que podem envolver o sistema cardiovascular.10
Comprometimento cardíaco em portadores de
lipodistrofia congênita
A Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a
Sociedade Internacional e Federação de Cardiologia definem
a cardiomiopatia como uma doença do miocárdio associada
ou não a disfunção cardíaca, podendo ser classificada
de acordo com as alterações morfológicas e fisiológicas,
como cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica,
cardiomiopatia restritiva, cardiomiopatia ventricular esquerda
arritmogênica, cardiomiopatia metabólica, dentre outras.11
Uma atenção especial neste contexto deve ser dada a
cardiomiopatia metabólica, a qual se desenvolve diante de
várias condições patológicas associadas a distúrbios metabólicos
sistêmicos, sendo caracterizada por alterações estruturais e
funcionais sem doença arterial coronariana ou hipertensão
concomitantes.12 A condição conhecida como cardiomiopatia
diabética é uma subclassificação da cardiomiopatia metabólica
e é definida pela presença de envolvimento miocárdico em
pacientes com diabetes, excluídas outras causas como doença
isquêmica do miocárdio. Na cardiomiopatia diabética pode
haver remodelamento e dilatação de ventrículo esquerdo,
associado à disfunção diastólica e/ou sistólica.13
A dificuldade do metabolismo da glicose presente no
diabetes está associada ao maior consumo de ácidos graxos
como fonte energética, tal fato justificado pela falta de insulina
ou pela resistência à mesma.13 O uso quase exclusivo desse
composto leva ao excesso de lipídeos, os quais podem ser
acumulados no músculo cardíaco ou desviados para vias

não oxidativas, interrompendo a função celular normal e
ocasionando disfunção orgânica e apoptose, fato denominado
lipotoxicidade. 14 Além disso, a hiperglicemia de forma
permanente pode causar dano ao miocárdio através de
proteínas modificadas tanto por produtos finais de glicação
avançada quanto por radicais livres de oxigênio, levando
ao seu acúmulo e fibrose miocárdica que pode resultar na
disfunção, inicialmente diastólica.13
Diversas alterações cardíacas já foram descritas na
literatura em pacientes portadores de lipodistrofia, sejam elas
alterações unicamente morfológicas ou associadas à disfunção
cardíaca, porém as bases fisiopatológicas envolvidas ainda não
foram completamente elucidadas.10 Aterosclerose precoce,
principalmente em pacientes com lipodistrofia parcial familiar
pode ter prevalencia superior a 60% e manifesta antes dos
45 anos. Com tal agressividade, os mecanismos fisiopatológicos
envolvidos, parecem não ser apenas dependentes das alterações
metabólicas, mas talvez de um efeito direto da mutação gênica
na função endotelial.15
Em coletânea de séries de casos de lipodistrofia anteriores
ao ano de 2000, vários casos com alterações cardíacas do tipo
hipertrofias são descritos, com ou sem obstrução sistólica à
ejeção ventricular, muitos com cardiomegalia e hipertensão
arterial sistêmica associados (Tabela 1).16
Após os anos 2000, publicações de casos isolados ou
agrupados mostrando associação entre lipodistrofias e
hipertrofia ventricular17 também são encontradas em literatura,
mesmo em pacientes bem jovens ou ainda lactentes,18-20
tendo sido documentada, em alguns casos, progressão da
hipertrofia ventricular.21 Em alguns destes casos identificados
em idades precoces, há documentação de evolução da
cardiomiopatia para disfunção sistólica global ainda na infância
ou juventude.19,21,22
Pan et al., 23 consideraram que as mutações LMNA
expressam-se de uma forma genérica, com distrofia muscular,
lipodistrofias, displasias ósseas e doenças cardiovasculares e,
diante disso, relataram o caso de uma família de ancestrais
chineses com três gerações de doença cardíaca, nas quais
100% dos familiares com mais de 40 anos apresentavam as
manifestações clínicas. A doença cardiovascular apresentada
pelos portadores dessa mutação consistia em arritmias,
bloqueios atrioventriculares e cardiomiopatias dilatadas. Parte
destes faleceu por causa cardiovascular.23
Em 2010, Rêgo et al.,24 reportaram um grupo de 22 pacientes
portadores de LGC2, dos quais 86,4% apresentaram história
familiar da doença. Grande parte dos pacientes apresentavam
os sinais metabólicos comuns associados à patologia, como
diabetes mellitus, resistência à insulina, acantose nigrans,
hepatoesplenomegalia, elevação dos níveis de glicemia de
jejum e triglicerídeos e baixos níveis de HDL-colesterol, o que
contribuiu para que muitos pacientes fossem diagnosticados
com síndrome metabólica. Ao exame cardiovascular, parte dos
pacientes apresentou hipertensão arterial, 50% apresentaram
hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e 4,5%
hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, mas todos os
casos apresentavam padrões de normalidade na função tanto
sistólica quanto diastólica de ventrículo esquerdo, quando
avaliados por ecocardiografia convencional.24
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Tabela 1 – Coletâneas de casos de pacientes portadores de lipodistrofia generalizada congênita
Ano

Achados

1959

3 pacientes; um deles com sopro sistólico. 2 apresentavam aumento de pressão arterial e cardiomegalia.

1963

5 pacientes, todos portadores de cardiomegalia.

1965

1 paciente, evidenciado cardiomegalia e hipertensão arterial

1967

2 pacientes (irmãos) portadores de cardiomegalia moderada.

1968

Presença de angiomatose cística em pacientes com LGC.

1971

1 paciente portadora de cardiomegalia.

1985

7 pacientes, sendo 6 deles com LGC. Apresentaram sopro sistólico, 3 com hipertrofia ventricular esquerda e 2 com sobrecarga biventricular.

1986

4 pacientes, todos eles com sopro sistólico de ejeção e quadro de cardiomiopatia hipertrófica não-obstrutiva.

1993

1 paciente com cardiomiopatia hipertrófica progressiva.

1995

1 paciente com obstrução de 20% de artérias coronárias e presença de placas ateromatosas.

1996

8 pacientes, sendo 7 deles com LGC. Presença de cardiomegalia e uma morte por insuficiência cardíaca congestiva.

1996

8 pacientes, sendo 7 deles com LGC. Presença de hipertrofia cardíaca.

2000

1 paciente com hipertensão arterial e hipertrofia simétrica severa.

LGC: Lipodistrofia Generalizada Congênita. Fonte: [Adaptada de Rego AR, MAG; Faria, CA; Baracho, MFP; Egito, EST; Mesquita, ET; Brandão Neto, J. Alterações
cardiovasculares e metabólicas da lipodistrofia generalizada congênita (síndrome de seip-berardinelli)]

Lupsa et al.,1 estudaram 44 pacientes com lipodistrofia,
dos quais 31 apresentavam LGC. Os indivíduos foram
submetidos a diagnósticos genotípico e fenotípico, além
de análise morfológica e geométrica cardíaca. Dentre os
31 indivíduos com LGC, 18 apresentaram algum grau de
hipertrofia ventricular, embora em nenhum destes houvesse
disfunção sistólica de VE.1 (Tabela 2)
Em parte desta casuística, foi feita a análise patológica
do coração. Em um dos indivíduos que foi submetido a
transplante cardíaco por insuficiência cardiaca refratária e
em outros dois que faleceram por insuficiência respiratória
secundária a pneumonia. Dois dos pacientes eram portadores
de LGC1. Em um deles foi evidenciada dilatação bi‑ventricular,
hipertrofia de miócitos com a presença de miócitos
subendocárdicos vacuolados, além de fibrose subendocárdica
e epicárdica com gordura e infiltrado de linfócitos dispersos.
No outro indivíduo com LGC1 demonstrou-se leve hipertrofia
ventricular esquerda, principalmente posterolateral. Por fim,
no último indivíduo, este que apresentava LGC2, houve
demonstração de hipertrofia ventricular esquerda e uma
fibrose perivascular e intersticial irregular.1
Nelson et al.,2 estudaram 5 pacientes portadores de
lipodistrofia generalizada congênita (2 deles com LGC1 e 3 com
LGC2) e 5 indivíduos controles que apresentavam características
semelhantes de idade e massa corporal. Parâmetros como
níveis de colesterol total e pressão arterial foram semelhantes
para ambos os grupos. Indivíduos com lipodistrofia, porém,
apresentaram baixos níveis de HDL‑colesterol, níveis elevados
de glicemia de jejum, teor três vezes maior de triglicerídeos
circulantes, além da detecção de tecido adiposo pericárdico
por métodos de imagem cardiovascular (Figura 2). Uma análise
morfológica e funcional do coração desses pacientes pela
ressonância cardíaca magnética mostrou um aumento da massa
de ventrículo esquerdo de padrão concêntrico. No entanto, não
houve diferença entre valores de volume sistólico e diastólico
final ou na fração de ejeção de ventrículo esquerdo em relação
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a um grupo controle.2 Assim, em um primeiro estudo clínico que
controlou variáveis como os níveis de pressão arterial e idade
entre indivíduos com lipodistrofia e controles, ainda houve
diferença geométrica de ventrículo esquerdo entre os grupos,
embora ambos não apresentassem alterações funcionais.
Sims-Williams et al.,25 reportaram o caso de um paciente
de 62 anos, com cardiomiopatia dilatada e insuficiência
cardíaca sintomática, cujo irmão gêmeo havia falecido
por insuficiência cardíaca, assim como o pai. O avô, por
outro lado, havia sofrido um acidente vascular cerebral
embólico e também apresentava hipertrofia ventricular.
Toda esta família apresentava mutação do gene LMNA.
O exame ecocardiográfico deste indivíduo revelou uma
acentuada dilatação e deterioração da função sistólica de
ventrículo esquerdo, com uma fração de ejeção de 18%,
associado a um aumento da espessura na parede posterior
do ventrículo esquerdo. Havia também redução na função
ventricular direita e uma dilatação bi-atrial. Baseado nisto,
os autores levantaram a hipótese de que grande parte das
cardiomiopatias encontradas neste grupo de pacientes seja
também de etiologia familiar e, parte dessas, ocasionadas
diretamente pelas mutações LMNA.25
Scatteia et al.,26 descreveram o caso de um homem de
30 anos, portador de lipodistrofia generalizada, diagnosticada
desde o nascimento e com sopro sistólico ejetivo desde a infância.
Exames ecocardiográficos mostraram uma cardiomiopatia
hipertrófica assimétrica, com predominância no septo
interventricular, insuficiência mitral, mas sem obstrução ao fluxo
do ventrículo esquerdo. Aos 30 anos as alterações geométricas
cardíacas tornaram-se mais evidentes e houve progressão da
hipertrofia ventricular, mantendo-se a fração de ejeção de
71%. Com o apoio da ressonância cardíaca magnética, neste
paciente, foi possível excluir a presença de edema miocárdico,
assim como a infiltração gordurosa. Este exame revelou uma área
focal de realce tardio, sugerindo fibrose miocárdica localizada
(Figura 3). A presença de sinais de fibrose entremeando o músculo
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Tabela 2 – Análise genotípica e fenotípica de pacientes portadores de LGC
Alteração genética

Alteração anatômica do ventrículo esquerdo

Análise eletrocardiográfica e/ou funcional

9 pacientes com massa normal.
LGC1 (mutação do AGPAT2)

3 pacientes com hipertrofia discreta.
4 pacientes com hipertrofia moderada.

Observados 17 ECG, sendo 9 deles com anormalidades.

3 pacientes com hipertrofia grave.
2 pacientes com massa normal.
LGC2 (mutação seipina)

2 pacientes com hipertrofia discreta.
2 pacientes com hipertrofia moderada.

Observados 7 ECG, sendo 5 deles com anormalidades.

4 pacientes com hipertrofia grave.
Mutação LMNA (R133L)

Massa normal do ventrículo esquerdo.

Mutação desconhecida

Massa normal do ventrículo esquerdo, com
remodelamento concêntrico.

Fração de ejeção de 35% e baixa tolerância aos exercícios.

ECG: eletrocardiografia. Fonte: Adaptada de Lupsa BC, et al.1 Fonte: [Adaptada de Lupsa BC, Sachdev V, Lungu AO, Rosing DR, Gorden P. Cardiomyopathy in
congenital and acquired generalized lipodystrophy: A clinical assessment.]

Figura 2 – Imagens de ressonância magnética de alta resolução. (Superior) Imagens de ressonância magnética cardíaca de quatro câmaras, observa-se a presença
de gordura pericárdica no paciente e no controle. (Meio) O controle tem gordura na parede torácica, enquanto o paciente não, demonstrando uma falta geral de tecido
adiposo no paciente. (Inferior) O fígado parece brilhante por causa de esteatose hepática no paciente com lipodistrofia. Observa-se a falta geral de tecido adiposo
subcutâneo e visceral no paciente com lipodistrofia. [Adaptada de Nelson et. al. Cardiac Steatosis and Left Ventricular Hypertrophy in Patients With Generalized
Lipodystrophy as Determined by Magnetic Resonance Spectroscopy and Imaging].2
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Figura 3 – Imagens A e B pré-contraste. Imagens C e D pós-contraste tardio. (A) e (B), ambas mostrando uma área hipointensa (seta) na região hipertrófica anterior /
ântero-septal região excluindo, respectivamente, a presença de infiltração gordurosa ou edema. (C) e (D) mostrando área de realce tardio do gadolínio (seta) envolvendo
a região hipertrófica anterior / ântero-septal e compatível com fibrose/necrose miocárdica [Adaptada de Scatteia et al. Asymmetric hypertrophic cardiomyopathy in
generalized lipodystrophy].26

hipertrófico normalmente sugere que a hipertrofia seja primária e
não secundária a situações hemodinâmicas como a hipertensão
arterial sistêmica.26
Assim, como a maioria dos dados em literatura que
envolvem lipodistrofia e alterações geométricas e funcionais
cardíacas estão embasados em relatos de casos e séries, os
mecanismos envolvidos nesta associação estão ainda por
ser elucidados. A hipótese de lipotoxicidade miocárdica
é sustentada por meio do achado de níveis elevados de
triglicerídeos nos cardiomiócitos hipertrofiados de alguns
pacientes, além da presença de gordura miocárdica.
Uma provável explicação fisiopatológica para a lipotoxicidade
seria a de uma estimulação mecano-sensível repetitiva de
elementos presentes na adipogênese, à semelhança do que
ocorre em pacientes com tecido adiposo residual preservado.
Além disso, acredita-se também que a resistência à insulina,
presente em praticamente todos estes indivíduos provoque
um desequilíbrio na utilização de substratos pelo miocárdio,
ocasionando uma maior absorção de ácidos graxos pelo
mesmo, podendo levar às alterações obtidas.2
Publicado em 2017, o estudo de Joubert et al.,27 em modelo
experimental animal (roedores) de lipodistrofia foi desenhado
para tentar elucidar as bases fisiopatológicas da agressão
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miocárdica nesta doença. Camundongos geneticamente
modificados com ausência do gene para seipina, quando
comparados a seus controles, apresentaram hipertrofia
ventricular esquerda associada à disfunção ventricular tanto
diastólica quanto sistólica. Porém, ao contrário do sugerido
em outros estudos, os mesmos não apresentaram depósitos
de triglicerídeos cardíacos, contradizendo a hipótese
de lipotoxicidade miocárdica. No entanto, as alterações
miocárdicas induzidas neste modelo correlacionaram-se com
o metabolismo alterado de glicose. Com base nos achados
deste estudo, não se pode confirmar que seja a lipotoxicidade
cardíaca o mecanismo fisiopatológico envolvido com a
hipertrofia e disfunção ventricular na doença. Mas, torna-se
bastante plausível, a hipótese de que a alteração metabólica
do controle glicêmico, indiretamente, esteja relacionada a
fatores de transcrição responsáveis pela regulação da ativação
de genes pró-hipertróficos.27

Conclusão
A lipodistrofia familiar é uma condição rara onde indivíduos
apresentam, além das alterações metabólicas e de tecido
adiposo músculo-esquelético, um tipo de cardiomiopatia.
As alterações cardíacas comumente descritas em literatura,
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em séries de casos, são de uma cardiomiopatia hipertrófica.
A evolução para disfunção sistólica ventricular esquerda pode
acontecer em uma porcentagem de casos. Não há exploração
suficiente para concluir sobre a frequência de acometimento
funcional cardíaca do tipo disfunção diastólica ou mesmo
alterações sistólicas incipientes.
Ainda, apesar da frequente associação de lipodistrofia
congênita e hipertrofia ventricular, os mecanismos
fisiopatológicos ainda são desconhecidos. Hipóteses de que
o metabolismo alterado de glicose presente na doença seja
responsável por ativação de genes pró-hipertrofia poderiam
explicar tal associação.
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Tratamento da Estenose Aórtica do Idoso no Brasil: Até Quando
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Treatment of Aortic Stenosis in Elderly Individuals in Brazil: How Long Can We Wait?
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Com o aumento da expectativa de vida da população,
tornam-se mais comuns as doenças próprias da faixa etária
dos idosos, dentre as quais merecem ênfase as valvopatias
degenerativas não reumáticas, notadamente a estenose aórtica,
cuja prevalência em idosos com mais de 75 anos de idade tem
sido estimada em 3 a 5%. Trata-se da valvopatia mais frequente
entre os idosos, e, na sua forma grave, é associada a alta
morbidade e letalidade. Estima-se que pacientes acometidos
por estenose aórtica que apresentam insuficiência cardíaca
e distúrbios do ritmo tenham expectativa de vida inferior a
2 anos. O tratamento padrão para essa doença é a cirurgia
cardíaca para substituição da valva aórtica por uma prótese.
Todavia, em decorrência do alto risco cirúrgico, sobretudo
nos pacientes muito idosos e com comorbidades associadas, a
cirurgia cardíaca é contraindicada em cerca de 30% dos casos
ou realizada com elevados índices de morbidade e mortalidade
de acordo com os escores pré-cirúrgicos. Uma nova técnica,
menos invasiva, que consiste no implante por cateter de
bioprótese valvar aórtica (transcatheter aortic valve implantation
[TAVI]) tem sido considerada a opção terapêutica de escolha,
inicialmente testada em pacientes de risco cirúrgico muito
elevado, mas atualmente com evidências de não inferioridade
em relação à cirurgia aberta em indivíduos de menor risco.1,2
O primeiro procedimento de TAVI no mundo foi realizado em
2002 na França pelo professor Alain Cribier, e a modalidade foi
empregada pioneiramente no Brasil em 2008. Desde então,
um número considerável de pacientes já foi tratado. Contudo,
apesar das eloquentes evidências de segurança e eficácia, essa
terapia ainda não foi incorporada aos sistemas de saúde pública
(Sistema Único de Saúde [SUS]) ou suplementar no país.
A despeito do TAVI já ter sido avaliado e aceito nos sistemas
de saúde de diversos países com evidências de custo-efetividade
inclusive em indivíduos de risco operatório intermediário,3
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o Ministério da Saúde, fundamentado em posicionamento
da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no SUS (Conitec) exarada em 2013, cujo demandante foi
a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista (SBHCI), considerou não haver conveniência
na incorporação dessa terapia no Brasil. A Conitec, à época,
com base em opinião emitida por parecerista não publicizado,
desconsiderando a opinião de prestigiosas instituições
universitárias nacionais exposta em consulta pública sobre a
matéria, recomendou a não incorporação do procedimento,
justificando seu posicionamento em três pontos: a) o TAVI
não seria um procedimento seguro e eficaz em decorrência
de uma incidência supostamente alta de acidente vascular
cerebral (AVC) nos primeiros 30 dias após a realização do
procedimento, b) o impacto orçamentário da incorporação
do TAVI no SUS se aproximaria de 1 bilhão de reais por ano e
c) haveria imprecisões metodológicas no modelo econômico
apresentado pela demandante e no estudo PARTNER B, o qual
serviu como principal subsídio para a incorporação do referido
procedimento em todas as agências que avaliam tecnologias
em saúde no mundo.
Atualmente, dados robustos publicados desde a emissão
deste parecer, a partir de pelo menos seis grandes ensaios
clínicos randomizados e registros internacionais,1,2,4 sugerem
não haver dúvidas sobre a apropriação da técnica para pacientes
selecionados, resultando em recente ampliação dos grupos de
risco nos quais o TAVI teria resultados superponíveis à cirurgia
aberta, inclusive com redução de desfechos importantes como
tempo de internação e eventos neurológicos. No entanto, não
há como obscurecer o fato de que o impacto orçamentário
do procedimento pode ser elevado, principalmente frente às
mudanças demográficas pelas quais o país vem passando nas
últimas décadas. As estimativas do dispêndio do Ministério da
Saúde com a técnica, como discutiremos a seguir, parecem-nos
à primeira vista imprecisas e baseadas em dados que podem
não retratar a realidade nacional. As estimativas de frequência
de utilização do procedimento feitas pelos técnicos do
Ministério da Saúde superestimam o acesso ao TAVI no Brasil,
projetando-se um impacto orçamentário bilionário.
Dados do estudo Global Burden of Disease (GBD) 2017
analisando as doenças valvares cardíacas não reumáticas
demonstram que, apesar da prevalência padronizada
por idade destas doenças agrupadas ter permanecido
relativamente estável no Brasil de 1990 a 2017, houve um
aumento significativo da estenose aórtica não reumática, de
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53,5 (intervalo de incerteza de 95% [II95%]: 48,1 – 59,9) por
100.000 habitantes em 1990 para 64,4 (II95%: 57,2 – 72,5)
por 100.000 habitantes em 2017, tanto para homens
(18.5%) quanto para mulheres (24.2%).5 O aumento da
taxa absoluta de prevalência desta valvopatia foi ainda
mais significativo, superando 114% (II95%: 105,5 – 14,3%)
em 27 anos, e sugerindo um impacto progressivo e ainda
crescente da estenose aórtica não reumática sobre os
sistemas de saúde do país (Figura 1).5,6
Em relação às causas de morte no Brasil, as doenças valvares
não reumáticas subiram da 10ª. posição em 1990 para a
9ª. posição em 2017. Apesar da mortalidade padronizada
por idade associada a estas valvopatias ter permanecido
relativamente estável, um aumento considerável foi observado
para a estenose aórtica não reumática. Já a taxa de mortalidade
em todas as idades das valvopatias não reumáticas teve
um significativo aumento de 87,5% (IC95%: 63,5 – 96,9%)
(Figura 2), com grande contribuição da população com idade
acima de 70 anos, especialmente em relação à estenose aórtica
não reumática, que apresentou um aumento de 108% nesta
faixa etária no período avaliado.7 Tais tendências resultaram
também no aumento da mortalidade proporcional associada
a valvopatias degenerativas em ambos os sexos (Figura 3),
sugerindo uma marcante contribuição das mudanças do
perfil etário da população nas últimas décadas sobre a carga
global de doenças valvares no Brasil, com notável impacto do
envelhecimento populacional.6
Adicionalmente, dados do GBD 2017 sugerem que
o desenvolvimento socioeconômico seja também um
determinante de alguns tipos de doenças valvares, notadamente
a estenose aórtica não reumática: mudanças percentuais nas
taxas de mortalidade padronizadas por idade pela doença
entre 1990 e 2017 se correlacionaram significativamente
com o índice de desenvolvimento sociodemográfico
(IDS) dos estados brasileiros nestes anos (1990: r2 = 0,17,

p = 0,005; 2017: r2 = 0,23, p = 0,003) (Figura 4), e padrão
semelhante foi observado para a morbidade, com correlações
significativas entre anos de vida ajustados por incapacidade
(disability-adjusted life years [DALY]) e IDS no período.6
Tais tendências estão em acordo com as observadas para
doenças cardiovasculares em geral no Brasil e em outros
países de língua portuguesa.8 Deve-se notar, entretanto, que
dados epidemiológicos primários sobre a doença valvar aórtica
degenerativa no Brasil são ainda escassos, e a maioria das
estimativas derivam de modelagem estatística.
Apesar do progressivo aumento da prevalência e da carga
de doença associados às doenças valvares degenerativas
no país, o número de internações anuais pelo SUS para
tratamento de valvopatias permaneceu estável entre 2008
e 2018, com um aumento modesto das despesas da ordem
de 40%, não descontada a inflação no período9 (Tabela 1).
No início do período avaliado nesta série temporal (2008) foi
realizado o primeiro implante de TAVI no Brasil, e dados do
registro nacional RIBAC, organizado pela SBHCI, computaram
mais de 800 procedimentos, com taxas de sucesso e
incidência de complicações superponíveis às da literatura.10,11
Estima‑se um custo aproximado de R$ 82.826,38 por implante
por via transfemoral, com a prótese correspondendo a cerca
de 80% deste valor.12
Embora a Conitec afirme que a estimativa de impacto
orçamentário não tenha sido a principal determinante para
o seu parecer desfavorável, esta comissão deu indícios
contrários a tal assertiva, na medida em que insistiu em manter
sua estimativa em patamares completamente dissonantes
da realidade assistencial do Brasil, principalmente no que
concerne ao SUS. A nova estimativa de impacto orçamentário
foi elaborada após consulta pública, mas colocada sem
destaque no relatório definitivo (restrita a duas linhas da
página 25), dificultando a visibilidade, enquanto a estimativa
antiga, modificada pela própria Conitec após a consulta

Figura 1 – Prevalência absoluta da estenose aórtica não reumática no Brasil de 1990 a 2017 (Global Burden of Disease 2017).7
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Figura 2 – Taxa de mortalidade em todas as idades por estenose aórtica não reumática no Brasil de 1990 a 2017 (Global Burden of Disease 2017).7

Figura 3 – Mortalidade proporcional por estenose aórtica não reumática no Brasil, de 1990 a 2017 (Global Burden of Disease 2017).7

pública, continuou largamente pormenorizada em tabela,
ao longo de várias páginas (por exemplo, as páginas 17, 18 e
19), induzindo o leitor à conclusão imprecisa de que aquela
ainda seria a estimativa que a comissão considerou correta.
A nova estimativa reduziu o impacto orçamentário
em mais de 300 milhões de reais por ano. A Conitec
considerou que o impacto orçamentário ainda seria elevado,
mas não indicou com clareza quais seriam os patamares
considerados aceitáveis. Tampouco, explicitou os motivos
pelos quais abandonou a sua primeira estimativa de
impacto orçamentário, sem com isso ter adotado a nova
estimativa apresentada pela demandante, a qual se baseou
na realidade assistencial brasileira por meio de seu painel

de especialistas, indicando um impacto bem mais factível
tendo em vista o orçamento do Ministério da Saúde e a
oferta de procedimentos médicos pelo SUS à população
brasileira. Em vez disso, foram primariamente considerados
para análise dados oriundos de estimativas de outros países.
Na página 25 do relatório final da Conitec, sem uma clara
conexão com o restante do parecer, está a estimativa de
impacto orçamentário, a qual é passível de diversas críticas,
além das explicitadas. Primeiramente, deve-se ressaltar que
foi citado o estudo de Wood,13 o qual mostra a estimativa
de crescente utilização de TAVI na Europa, com uma taxa
anual de 40,9 milhões de habitantes, que seria proporcional
a 8.025 procedimentos/ano no caso brasileiro.
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Figura 4 – Correlação entre a variação percentual das taxas de mortalidade por estenose aórtica não reumática e o índice de desenvolvimento sociodemográfico (IDS) por
estado no Brasil em 1990 (A) e 2017 (B).

A Conitec sempre critica o uso de dados internacionais
em detrimento dos dados nacionais, mas curiosamente neste
caso, para calcular o impacto orçamentário, faz uso de uma
estimativa europeia, o que seria particularmente questionável
neste contexto, visto que: 1) o TAVI é registrado e praticado
na Europa há muito mais tempo do que no Brasil; 2) as
características epidemiológicas da população europeia são
diferentes das da população brasileira, sendo a primeira mais
idosa e com maior tempo transcorrido desde a transição
epidemiológica, o que aumenta o número de pacientes com
idade acima dos 75 anos, e por consequência, a prevalência
e o número de procedimentos. É importante mencionar que
a população da Europa gira em torno dos 700 milhões de
habitantes, ou seja, muito maior do que a do Brasil; 3) os
sistemas de saúde europeus, particularmente o da Alemanha,
têm uma postura diferente comparada à do governo brasileiro
frente à chegada de inovações tecnológicas, sendo muito
mais abertos à incorporação de novas tecnologias em saúde;
4) o sistema de saúde brasileiro, particularmente em atenção
especializada e de média/alta complexidade, como é o caso
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do TAVI, não está distribuído uniformemente em todo país e,
além disso, o Brasil não tem estrutura hospitalar, infraestrutura
diagnóstica e corpo clínico tão amplamente disponíveis e
eficientes quanto os de países europeus, sendo assim, a taxa
de diagnóstico e realização de procedimentos no país não
seriam, nem de perto, compatíveis com as europeias; 5) o
número de 8.025 procedimentos/ano é muito próximo dos
9.000 procedimentos/ano realizados nos Estados Unidos por
ocasião da demanda de incorporação (sendo que os Estados
Unidos possui uma população muito maior do que a do Brasil),
e como foi mencionado na consulta pública, é um número
incompatível com as caraterísticas epidemiológicas e de acesso
à saúde da população brasileira.
Ainda no que concerne à estimativa anual de número de
procedimentos, cabe ressaltar que, por meio de uma análise
comparativa com procedimentos semelhantes ofertados pelo
SUS, constata-se facilmente que tal estimativa é, no mínimo,
irreal. A Tabela 1 demonstra, com base em dados oficiais do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS), a quantidade de procedimentos de cirurgia
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Tabela 1 – Número de hospitalizações relacionadas com o tratamento da doença valvar no Brasil de 2008 a 2018 Fonte: DATASUS.9
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

DOENÇA VALVAR*

1.606

1.753

1.647

1.878

1.938

1.938

1.849

1.940

2.068

2.023

2.090

20.730

CIRURGIA VALVAR

8.045

8.344

7.745

8.297

8.518

8.176

8.130

7.937

7.756

7.758

7.574

88.280

VALVOPLASTIA MITRAL

477

551

478

473

403

431

408

341

206

236

200

4.204

OUTRAS VALVOPLASTIAS

451

477

445

486

456

527

515

513

399

427

391

5.087

* Internações decorrentes de outros procedimentos cirúrgico relacionados com a doença valvar

valvar realizados no Brasil entre 2008 e 2018. Cabe ressaltar
que os dados disponibilizados pelo DATASUS não permitem
identificar a faixa etária dos pacientes, a valva tratada, nem
tampouco a etiologia e o tipo de doença valvar. Nos dados
relativos ao implante de prótese valvar, estão incluídos tanto
os implantes mitrais quanto os aórticos.
Nesta estimativa do DATASUS, o número total de cirurgias
para implantes de prótese valvar não ultrapassa 8.518 por
ano. Em 11 anos, foram realizados 88.280 cirurgias de
implante de prótese valvar no Brasil, considerando todas
as faixas etárias e implantes em quaisquer valvas cardíacas.
Além disso, o número total de cirurgias valvares, incluindo
aquelas associadas com procedimento de revascularização
do miocárdio, troca valvar múltipla e implantes de prótese
valvar, alcançou no máximo 11.315 procedimentos no ano
de 2012. O TAVI, por destinar-se a subgrupo de pacientes
de idade mais avançada (> 75 anos) portadores de estenose
aórtica, certamente não teria uma frequência de realização
em magnitude equiparável à de todas as cirurgias valvares
realizadas no âmbito do SUS. Ademais, uma grande
metanálise sugere que dentre os pacientes portadores de
estenose aórtica – mesmo em países desenvolvidos – cerca
de 20% têm a forma grave da doença. Destes, cerca de 60%
seriam elegíveis para o TAVI, sendo 20% pacientes inoperáveis
ou de risco elevado e intermediário. Destes, cerca de 60%
seriam elegíveis para o TAVI, sendo 20% pacientes inoperáveis
ou de risco elevado e intermediário - as indicações mais bem
estabelecidas para o procedimento..14
Apesar da ausência de dados primários de estimativa
de indicação de TAVI no Brasil, podemos aplicar dados
demográficos e epidemiológicos para um melhor detalhamento.
Considerando a modelagem mais recente do GBD 2017 em
relação à prevalência de estenose aórtica não reumática,
teríamos 64,4/100.000 habitantes.5 Dados do censo do
IBGE estimaram aproximadamente 12,9 milhões de idosos
com idade ≥ 70 anos no Brasil em 2019, o que a grosso
modo resultaria em cerca de 8.400 pacientes portadores de
doença clinicamente significativa, em uma estimativa bastante
conservadora. Se, alternativamente, a estimativa de prevalência
da literatura de cerca de 3 a 5% em indivíduos ≥ 75 anos for
aplicada aos dados do IBGE 15 (população de 7,7 milhões), e
extrapolando os resultados da maior metanálise disponível sobre
estenose aórtica,14 teríamos cerca de 9.300 a 12.000 pacientes
presumivelmente elegíveis para TAVI no Brasil em 2019.
Considerando as estimativas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar de que 24,3% da população brasileira teve acesso
a planos privados de assistência médica em 2019, e também
as questões supracitadas relacionadas à dificuldade de acesso e
às limitações de infraestrutura ao histórico anual de realização
de cirurgias valvares no SUS,9 as projeções de impacto

financeiro apresentadas pela Conitec estão indubitavelmente
superestimadas frente a dados objetivos.
Merece destaque, também, que persiste inalterada a posição
técnica do Ministério da Saúde, ao menos em relação à frequência
de utilização e ao impacto orçamentário do TAVI no Brasil.
Na discussão do Projeto de Lei 5.460/2016 determinando a
obrigatoriedade de cobertura do TAVI no SUS, já aprovado na
Câmara dos Deputados, o Ministério da Saúde – em resposta
encaminhada à Comissão de Finanças e Tributação em 26 de junho
de 2018, após 5 anos da demanda feita à Conitec – manteve seu
posicionamento relativo às projeções aqui discutidas.16
Finalmente, para além de questões orçamentárias, é de
fundamental importância que se desenvolva no sistema
público de saúde brasileiro infraestrutura tecnológica e
capacitação profissional para a realização de tratamentos
complexos nas mais diversas áreas, em um processo
de desenvolvimento industrial da assistência à saúde,
contemporâneo ao inexorável processo de inovação da
medicina. No que tange ao exemplo das intervenções
cardiovasculares estruturais, outras modalidades – como o
reparo percutâneo da insuficiência mitral e o tratamento
percutâneo das cardiopatias valvares congênitas – já são uma
realidade na literatura, e em breve devem ser também trazidas
à mesa de discussão dos gestores e formuladores de políticas
públicas. Neste sentido, são notáveis os recentes esforços das
sociedades cardiológicas nacionais para o desenvolvimento,
com a chancela da Associação Médica Brasileira, de cursos
de capacitação e certificação profissional.
Em conclusão, é necessário que o processo de incorporação
de novas tecnologias no SUS – notadamente o TAVI – seja
discutido de forma profunda, multidisciplinar e profissional neste
momento, com base em dados objetivos e discricionariedade
técnica própria, dando-se a devida importância a questões
epidemiológicas, técnicas, infraestruturais e orçamentárias.
A persistência da posição demasiadamente restritiva na
incorporação de tecnologias no sistema de saúde no Brasil
(no caso do TAVI, o retardo para incorporação é superior a
uma década), além de resultar no inconveniente fenômeno
de judicialização, fomenta outras formas para busca de acesso
aos tratamentos, bem mais morosas e complexas, como a via
legislativa, frustrando as justas expectativas depositadas pela
sociedade civil no Poder Público, mormente quando no Brasil
se consagrou o acesso universal, integral, igualitário e gratuito
ao sistema de saúde, consoante ao que determina o artigo
196 da Constituição Federal.
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Dor Abdominal: uma Apresentação Incomum de Ruptura Miocárdica
Abdominal Pain: an Uncommon Presentation of Myocardial Rupture
Daniel Seabra,1 Ana Neto,1 Inês Oliveira,1 Rui Pontes dos Santos,1 João Azevedo,1 Paula Pinto1
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Departamento de Cardiologia,1 Penafiel – Portugal

Uma mulher de 84 anos, hipertensa e dislipidêmica,
deu entrada na emergência com dor abdominal aguda.
A paciente queixava-se de dor no peito três semanas antes
da internação. Ao exame físico, a paciente apresentava
hipotensão, taquicardia (pulso arrítmico), taquipneia e
dor abdominal difusa. Eletrocardiograma revelou fibrilação
atrial com rápida resposta ventricular, bloqueio completo
do ramo esquerdo e ondas Q inferiores. Pela tomografia
computadorizada (TC) abdominal, detectou-se trombo na
artéria mesentérica superior (Figura 1, asterisco branco).
A paciente evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva
e baixo débito cardíaco. Ecocardiografia transtorácica
(Vídeos 1-2) mostrou dilatação leve do ventrículo esquerdo,
com leve disfunção, e um pseudoaneurisma na metade
inferior da parede posterior e inferior, com derivação (shunt)
da esquerda para a direita, confirmada pelo exame com
Doppler colorido (Figura 2 A-D). A TC cardíaca (Vídeo 3)
revelou ruptura do miocárdio contida, localizada nos
segmentos basais da parede inferior e posterior do septo,
estendendo-se à parede livre do ventrículo, formando uma
pseudocavidade, que se comunica com a cavidade real do
ventrículo direito (Figura 3). Apesar do suporte vasopressor

e inotrópico, e proposta de cirúrgica cardíaca, a paciente
apresentou evolução desfavorável.
Ruptura do miocárdio demanda um diagnóstico rápido.1
Ocorrência de infarto do miocárdio tardio deve levantar
suspeita, e os sinais clínicos podem ser atípicos.2
O presente caso ilustra uma entidade interessante – um
pseudoaneurisma com shunt da esquerda para a direita,
levando a um prognóstico ruim.

Contribuição dos autores
Concepção e desenho da pesquisa: Seabra D; Obtenção
de dados, análise e interpretação dos dados e redação do
manuscrito: Seabra D, Neto A, Oliveira I; Revisão crítica
do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual importante:
Seabra D, Santos RP, Azevedo J, Pinto P.
Potencial conflito de interesses
Declaro não haver conflito de interesses pertinentes.
Fontes de financiamento

Palavras-chave
Dor Abdominal; Infarto do Miocárdio/complicações;
Ecocardiografia Doppler/métodos; Trombose/cirurgia;
Hipertensão; Dislipidemias; Tomografia Computadorizada
por Raios X.
Correspondência: Daniel Seabra •
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Departamento de Cardiologia.
Avenida do Hospital Padre Américo, nº 210, Guilhufe. CEP 4560-136,
Penafiel – Portugal
E-mail: danielseabra.carvalho@gmail.com

O presente estudo não teve fontes de financiamento externas.
Vinculação acadêmica
Não há vinculação deste estudo a programas de
pós‑graduação.
Aprovação ética e consentimento informado
Este artigo não contém estudos com humanos ou animais
realizados por nenhum dos autores.

DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20190495

319

Seabra et al.
Ruptura do miocárdio incomum

Imagem

Figura 1 – Tomografia computadorizada abdominal mostrando trombo na artéria mesentérica superior (asterisco branco).

Vídeo 1 – Ecocardiograma transtorácico - janelas apicais. Link: http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2020/v11402/dor-abdominal-uma-apresentacaoincomum-de-ruptura-miocardica.asp

Vídeo 2 – Ecocardiograma transtorácico - janela subcostal modificada. Link: http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2020/v11402/dor-abdominal-umaapresentacao-incomum-de-ruptura-miocardica.asp
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Figura 2 – Pseudoaneurisma da parede inferior do ventrículo esquerdo na ecocardiografia transtorácica (ETT), corte apical de duas câmaras (A); shunt da esquerda
para direita no segmento basal do septo interventricular (B, C e D).

Vídeo 3 – TC torácico. Link: http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2020/v11402/dor-abdominal-uma-apresentacao-incomum-de-ruptura-miocardica.asp
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Figura 3 – Tomografia computadorizada cardíaca mostrando ruptura do miocárdio contida, formando uma pseudocavidade, que se comunica com a cavidade do
ventrículo esquerdo
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Carta ao Editor
Como Abordar Níveis Elevados de NT-pro BNP na Admissão para
Evitar Aneurisma do Ventrículo Esquerdo após Infarto Agudo do
Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST
How to Approach Elevated NT-pro BNP Level on Admission to Prevent Left Ventricular Aneurysm Following
Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Teruhiko Imamura
University of Toyama, Toyoma – Japão

Li com grande interesse o artigo escrito por Celebi et al.,1
demonstrando que a elevação nos níveis plasmáticos da
porção N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético
do tipo B (NT-pro BNP) na admissão é um biomarcador
preditivo significativo do desenvolvimento de aneurisma
ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) na atualidade.

Palavras-chave
Insuficiência Cardíaca/fisiopatologia; Peptídeo
Natriurético B; Infarto do Miocárdio com Supradesnivel
do Segmento ST; Aneurisma Coronário; Volume Sistólico;
Indicadores de Morbimortalidade.
Correspondência: Teruhiko Imamura •
University of Toyama, Sugitani, 2630, CEP 930-0194, Toyoma – Japão
E-mail: te.imamu@gmail.com
Artigo recebido em 04/11/2019, revisado em 26/11/2019, aceito em 26/11/2019

Seus achados são objetivos e nos levariam às próximas
questões. A primeira questão é a reversibilidade do NT-pro
BNP e seu impacto nos desfechos pós-IAMCSST. A redução
do NT-pro BNP após IAMCSST estaria associada a uma menor
taxa de formação de aneurisma do ventrículo esquerdo?
Outra questão é a metodologia para melhorar o NT-pro
BNP. O uso de diversos medicamentos, incluindo inibidores
de P2Y12, esteve associado à prevenção de aneurisma
do ventrículo esquerdo. No entanto, dada a natureza
retrospectiva de seu estudo, eles não podem excluir a
confusão entre o uso de medicamentos e a gravidade do
IAMCSST. Estudos prospectivos são necessários para investigar
a implicação de intervenções agressivas usando assistência
circulatória cardíaca mecânica (por exemplo, Impella) ou
assistência circulatória cardíaca clínica (por exemplo, dosagens
agressivas de betabloqueadores) na prevenção da formação
de aneurisma esquerdo pós-IAMCSST.
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Carta-resposta
Prezado Editor,
Gostaríamos de agradecer aos autores pelo interesse em
nosso estudo.
Os autores levantaram futuros aspectos importantes sobre
os achados do nosso estudo.1 No que se refere aos resultados
do estudo, existe uma relação entre o nível da porção
N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético do tipo
B (NT-pro BNP) e a formação de aneurisma do VE (ventrículo
esquerdo). No entanto, são necessários mais estudos que
abordem os detalhes dessa relação.
Nosso estudo não incluiu a medida serial do NT-pro BNP.1
Sendo assim, não temos nenhuma resposta relevante para a
reversibilidade do NT-pro BNP. No entanto, essa abordagem
pode ser interessante durante o infarto do miocárdio em
relação à formação de aneurisma do VE.

Intervenções médicas ou mecânicas sobre a prevenção
de aneurisma do VE são outro debate. No estudo
IABP Shock, os autores não determinaram diferença
significativa entre os grupos tratados com bomba de balão
intra‑aórtico (IABP - intra-aortic balloon pump) e sem IABP
em relação aos níveis de NT-pro BNP. 2 Por outro lado,
eles determinaram uma melhora significativa nos níveis
de peptídeo natriurético do tipo B (BNP) com o uso de
IABP. Concordamos que mais estudos prospectivos são
necessários para determinar a associação entre os métodos
de redução dos níveis de NT-pro BNP ou BNP e a formação
de aneurisma do VE.
Savas Celebi
Ozlem Ozcan Celebi
Berkten Berkalp
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1. Apresentação
A cardiologia nuclear é modalidade de imagem fisiológica
e não anatômica. Por meio do emprego de substâncias
radioativas ou radiofármacos é possível estudar in vivo vários
mecanismos fisiopatológicos das doenças cardiovasculares.
Com esta técnica de imagem podemos, também, visibilizar
e acompanhar os efeitos fisiológicos da terapia instituída no
funcionamento cardíaco a nível celular e bioquímico. Dentre
todas as aplicações da medicina nuclear em cardiologia,
a cintilografia ou o estudo de perfusão miocárdica com
radiofármacos marcados com tecnécio-99m e sincronizada ao
eletrocardiograma (Gated SPECT) é o exame mais frequente
na prática clínica e, por isso, será a técnica mais abordada
nesta Diretriz.
Entretanto, nos últimos anos, verifica-se crescente
preocupação da comunidade científica no uso racional
e otimizado da radiação ionizante na medicina. Além do
mais, a imagem cardiovascular engloba todas as técnicas
de imagens funcionais e anatômicas, e neste contexto
deve ser usada de modo racional e custo-efetivo. Outras
aplicações da medicina nuclear em cardiologia também
têm surgido e ganhado destaque nas últimas décadas,
em especial o estudo da reserva de fluxo coronário pela
técnica PET (tomografia por emissão de pósitrons – positron
emission tomography), da atividade simpática cardíaca,
além da abordagem de processos inflamatórios/infecciosos
e amiloidose cardíaca (AC). Todos esses aspectos foram
considerados e serão detalhados nos temas desenvolvidos
no presente documento.
A adoção das recomendações das Diretrizes é ferramenta
de grande valor para a atividade médica de melhor qualidade.
O objetivo será servir de apoio e auxiliar os médicos nas
decisões referentes aos seus pacientes, elaborando orientações
que podem ser úteis dentro do processo de decisão médica.
Entretanto, nenhuma Diretriz deve substituir a habilidade,
a experiência e o julgamento clínico de profissionais
especializados que são soberanos nas suas decisões, frente a
cada paciente individualmente.
Em geral, sempre que foi possível e quando aplicável,
foram adotadas as classes de recomendação para as indicações
de cintilografia cardíaca, apoiadas por níveis de evidência,

segundo recomendação estabelecida em diretrizes clássicas
em cardiologia (Tabela 1).
Baseando-se nas evidências atuais, este documento,
que não tem caráter substitutivo, vem acrescentar dados
importantes e atualizar, de maneira prática e objetiva, a
I Diretriz e a Atualização sobre Cardiologia Nuclear da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), ambas publicadas
nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em 2002 e 2005,
respectivamente.
Assim como os documentos anteriores, os participantes
na elaboração desta Diretriz são considerados especialistas
na área e, por isso, foram escolhidos para desenvolvê-la.
O envolvimento e empenho de todos os colegas representantes
da SBC e da SBMN (Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear)
permitiram a elaboração dessa II Diretriz Brasileira sobre
Cardiologia Nuclear. A grande expectativa é de que seja de
grande utilidade, em especial para Cardiologistas, Médicos
Nucleares e Clínicos do nosso país. A Comissão Organizadora
agradece a colaboração de todos.

2. Adendo Estudo ISCHEMIA
Até o momento da publicação desta diretriz, o estudo
ISCHEMIA (International Study of Comparative Health
Effectiveness with Medical and Invasive Approaches) ainda
não foi publicado, apesar dos resultados principais terem
sido apresentados no dia 16 de Novembro de 2019 no
congresso anual da American Heart Association (AHA),
Filadelfia, EUA e estarem disponíveis no site do estudo na
internet. Considerando-se a importância do mesmo dentro
do processo de decisão médica e as potenciais implicações
para a cardiologia nuclear, devem ser ressaltadas algumas
observações consideradas pertinentes sobre os resultados até
agora disponíveis:
1. O objetivo principal do estudo ISCHEMIA foi avaliar se
pacientes (P) com isquemia pelo menos moderada em
um exame funcional se beneficiariam de revascularização
miocárdica adicionada ao tratamento clínico otimizado.
Foram randomizados 5.179 pacientes (P) com doença
coronariana estável (DAC) e com isquemia do
miocárdio documentada por um de vários métodos

Tabela 1 – Classes de recomendação e níveis de evidência
Classes (graus) de recomendação
Classe I – Condições para as quais há evidências conclusivas, ou, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro e útil/ eficaz
Classe II – Condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segurança e utilidade/eficácia do procedimento
Classe IIA – Peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova
Classe IIB – Segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opiniões a favor
Classe III – Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial
Níveis de evidência
Nível A – Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metanálise robusta de estudos clínicos randomizados
Nível B – Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não randomizados (observacionais)
Nível C – Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas
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diferentes (cintilografia de perfusão do miocárdio,
ecocardiograma de estresse, ressonância magnética
cardíaca, teste ergométrico não associado à imagem
cardíaca). Estas metodologias não invasivas foram
utilizadas para definição da etiologia da dor torácica e
para a estratificação do risco cardiovascular, conduta
consagrada na prática clínica e que não é invalidada
pelos achados deste estudo. As evidências científicas
anteriores apontam que pacientes com menor carga de
isquemia tem prognóstico melhor do que indivíduos
com isquemia de maiores extensão e intensidade;
2. Os resultados do estudo ISCHEMIA demonstraram a
ausência de benefício da revascularização miocárdica
(Grupo Invasivo – GI) versus terapia médica otimizada
(TMO) para redução dos desfechos maiores “morte”
e “infarto agudo do miocárdio”. Em que pesem as
diferenças metodológicas, de certa forma similares aos do
estudo COURAGE, destaca-se o fato de que as curvas de
mortalidade começaram a se separar após dois anos de
seguimento médico, com aparente benefício para o GI e
com possíveis implicações futuras de longo prazo, o que
justificou o aumento do acompanhamento clínico dos P,
em curso no momento. Cabe ressaltar que o GI apresentou
melhora na avaliação da qualidade de vida, redução na
frequência de angina e menor uso de medicação específica
em comparação com o grupo TMO.
3. O ISCHEMIA é um dos mais importantes estudos sobre
DAC estável, com importantes mensagens para a prática
clínica. Enfatiza-se a validade dos resultados para a
amostragem da população avaliada no estudo e para
as definições de isquemia e seus graus de gravidade
empregados. Entretanto, para as situações de exclusão,
como P com lesão de tronco de coronária esquerda,
síndrome coronariana aguda recente, angioplastia nos
12 meses precedentes, fração de ejeção < 35% e com
sintomas progressivos ou instáveis, o conhecimento
prévio se mantém inalterado. Tanto a DAC, bem como
a doença isquêmica do coração, representam amplo
espectro de pacientes, com inerente heterogeneidade
e implicações prognósticas importantes (extensa base
de evidências na literatura, descritas em detalhes no
documento atual desta diretriz). Foram excluídos da
análise final número expressivo de P que apresentaram
angina e isquemia pelo menos moderada na ausência
de obstruções coronarianas, mostrando a diversidade
da doença e o valor da avaliação funcional;
4. A pergunta principal é se o estudo ISCHEMIA avaliou
adequadamente número expressivo de P com
isquemia moderada/acentuada, objetivando saber se a
revascularização do miocárdio traz benefício prognóstico
a estes pacientes avaliados pela cintilografia, que não foi
método exclusivo de documentação. Houve a inclusão
(randomização) de casos com isquemia inexistente
ou considerada leve (12% do total randomizado),
surpreendente para um estudo que se propôs inicialmente
a incluir apenas pacientes com isquemia moderada a
acentuada. Também houve mudança de critérios para

inclusão dos P com isquemia acentuada no estudo, com
número expressivo destes baseados nos resultados de teste
ergométrico, sem imagem, decisão esta levada a efeito
após o estudo estar em andamento. Desta modificação,
questiona-se o porcentual destes P que efetivamente teriam
isquemia miocárdica acentuada pela cintilografia;
5. Desta forma, o Conselho Editorial desta diretriz entende
que a análise definitiva dos resultados só será possível após
a publicação formal dos resultados do mesmo.
Conselho Editorial da II Diretriz Brasileira de
Cardiologia Nuclear, fevereiro de 2020

3. Aplicação de Técnicas de Medicina
Nuclear para Racionalização de Recursos
Financeiros Disponíveis para o Atendimento
do Paciente Cardiológico no Brasil
3.1. Introdução
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte
no Brasil e responsáveis por 30% das mortes no mundo a
cada ano.1 Respondem por cerca de 8% do custo total da
saúde em nosso país, um valor que vem aumentando ano
a ano em paralelo com o envelhecimento populacional.1
Teich e Araújo estimaram que no ano de 2011, cerca
de 200 mil eventos associados a síndromes coronarianas
agudas ocorreram no Brasil, implicando em enorme impacto
(R$ 3,88 bilhões) quando são envolvidos somente custos
hospitalares e indiretos, associados à perda de produtividade.2
Considerando-se tais constatações, as medidas de prevenção
têm demonstrado papel crucial na redução da morbidade
e da mortalidade cardiovascular e devem ser a prioridade
no desenho de políticas nacionais de saúde, com impactos
profundos adicionais na redução dos custos e manutenção
da produtividade. Porém, outro ponto significativo que
contribui para a redução do desfecho “morte cardiovascular”
e para a racionalização dos custos, envolve a utilização
de ferramentas que permitam o diagnóstico acurado de
determinada condição, além de auxiliar os médicos a guiar a
conduta a partir dos seus resultados. A cintilografia de perfusão
miocárdica (CPM) tem papel relevante na racionalização dos
recursos financeiros para o atendimento do paciente com
doença cardiovascular estabelecida ou potencial.
3.2. Custo-Efetividade em Comparação ao Cateterismo
Cardíaco
Um dos maiores fundamentos da CPM é a sua boa
capacidade de identificar pacientes (P) de baixo risco, em
que não há necessidade de intervenção invasiva à despeito
de doença coronariana estabelecida, como por exemplo,
lesões anatômicas na coronariografia.3 Estudos observacionais
da década de 1990 demonstraram que a utilização da
CPM foi capaz de identificar os grupos de alto risco e baixo
risco, resultando em redução nos custos na avaliação e

*Para acessar a bibliografia do adendo, acesse: https://sbc-portal.s3.sa-east-1.amazonaws.com/diretrizes/Publicacoes/2020/
Bibliografia-adendo/Bibliografia_ADENDO_PORT_24-01-2020.pdf
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terapêutica dos P com doença arterial coronariana (DAC)
e evitando procedimentos que não estão associados à
melhora dos desfechos da saúde dos mesmos. Um grande
estudo foi realizado nos Estados Unidos da América (EUA) e
recrutou de modo prospectivo 11.372 pacientes com angina
estável, que foram referidos para a realização de CPM ou
cateterismo cardíaco. Os pacientes foram ajustados quanto
ao risco clínico, sendo os custos da estratégia de cateterismo
cardíaco direto (estratégia agressiva) comparados com a
estratégia de cintilografia inicial, seguida de cateterismo
seletivamente nos P de alto risco (estratégia conservadora).
Apesar de ambas as estratégias levarem a desfechos adversos
como morte cardíaca e infarto não fatal similares, as taxas
de revascularização miocárdica foram maiores (entre 13% e
50%) naqueles que se submeteram a cateterismo de modo
direto.4 Esse reflexo de revascularizar lesões anatômicas
que não determinaram isquemia levou a custos médicos
associados desnecessários da ordem de até cinco mil dólares
por P neste estudo.4 Atualmente, a utilização de recursos
médicos em condições que não causam consequências para
os P ou que poderiam ser manejadas de modo conservador
é denominada de “overtreatment” (excesso de tratamento).5
O estudo do impacto da CPM na redução dos custos
demonstra que a sua principal função é a de evitar que
P de risco baixo a moderado pela técnica tomografia por
emissão de fóton único – single photon emission computed
tomography (SPECT) sejam tratados com cateterismo e
revascularizações desnecessários. De modo similar ao
estudo norte americano, Underwood et al.,6 demonstraram
que estratégias que incorporam a cintilografia miocárdica
na avaliação de pacientes com doença coronariana estável
são mais baratas e igualmente efetivas em comparação às
estratégias que incorporam a avaliação anatômica invasiva
coronariana.6 Cerci et al.,7 avaliaram o impacto do uso de
exames diagnósticos na trajetória de P com DAC em diferentes
cenários no Sistema Único de Saúde (SUS). O achado mais
relevante do estudo é de que, apesar dos testes funcionais não
invasivos serem os exames mais frequentemente solicitados
na avaliação de P com DAC suspeita ou conhecida; a maior
parte dos custos da saúde para esse tipo de P está relacionada
ao procedimento/tratamento invasivo. Ou seja, na realidade
nacional os custos dos exames diagnósticos continuam sendo
significativamente menores do que os dos procedimentos
invasivos e terapêuticos. Dessa maneira, parece lógica a
afirmação de que ao disponibilizar o exame de cintilografia
para pacientes do SUS, haverá o mesmo impacto de redução
de custos, tal como ocorre nos EUA e em países da Europa.
Outro dado de relevância se refere ao fato de que a maioria
dos P do estudo que foram revascularizados não realizou
exames para a documentação da carga de isquemia, sendo
utilizadas apenas técnicas diagnósticas anatômicas.7

resultados similares aos do cateterismo cardíaco com relação
ao desencadeamento de maior número de revascularizações
miocárdicas que não se traduzem necessariamente em
redução de desfechos cardiovasculares. Em recente metanálise
comparando a angio-TC com os métodos funcionais, não
foram observadas diferenças quanto aos desfechos morte
ou hospitalização cardíaca, enquanto houve redução de
29% no número de infartos não fatais. Em contrapartida,
a utilização dessa metodologia associou-se a taxas de
cinecoronariografia e de revascularização miocárdica 33%
e 86% maiores, respectivamente. Não se sabe se a redução
de infartos não fatais pode ser atribuída ao maior número
de revascularizações, o que é improvável frente a outros
estudos em DAC estável, ou se pelo maior uso de estatina e
aspirina associado ao reconhecimento de lesões coronarianas
anatômicas.8 Com o objetivo de elucidar o papel da angioTC na custo-efetividade da abordagem da DAC estável em
comparação com a cintilografia miocárdica foi desenvolvido
o estudo RESCUE (Randomized Evaluation of Patients With
Stable Angina Comparing Diagnostic Examinations), com o
objetivo de comparar as estratégias de modo prospectivo e
randomizado.9

3.3. Custo-Efetividade da Cintilografia de Perfusão
Miocárdica em Relação à Angiotomografia de Coronárias

Independentemente do tipo de classificação, é consenso
que pacientes sintomáticos com risco intermediário para
cardiopatia isquêmica são os que mais se beneficiam da
CPM para avaliação diagnóstica e prognóstica. Deve ser
realizada, preferencialmente, em associação com o exercício
físico nos pacientes em condições físicas e clínicas suficientes
(habilidade estimada em atividades de vida diária com gasto

A angiotomografia (angio-TC) de artérias coronárias
oferece a avaliação anatômica não invasiva bastante acurada
e tem se mostrado excelente técnica para descarte de
doença coronariana obstrutiva em pacientes de risco baixo
a intermediário. Entretanto, a angio-TC vem apresentando
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Em recente metanálise publicada pela American Heart
Association (AHA), os autores reforçaram dois aspectos
importantes quando à custo-efetividade:10
• A importância da realização de exames apropriados como
forma de garantir a custo-efetividade dos mesmos, em
especial técnicas como a CPM.
• Que os resultados dos exames apropriados levem
efetivamente à tomada de conduta adequada no manejo
dos pacientes.

4. Indicações da Cintilografia de Perfusão
Miocárdica
Nos últimos anos, diversas sociedades médicas têm
publicado critérios para definir em quais cenários a
cintilografia miocárdica está adequadamente utilizada. Além
da classificação tradicional em graus de recomendação e
níveis de evidência, mais recentemente critérios de adequação
para a solicitação de CPM foram sugeridos, dividindo-se as
indicações em apropriadas, possivelmente apropriadas ou
raramente apropriadas, resultantes da aplicação de escores
construídos a partir de cenários clínicos e metodologia
específicos.11 Nessa classificação, indicações com escores
de 1 a 3 são consideradas raramente apropriadas; 4 a
6 possivelmente apropriadas e 7 a 9 apropriadas. Os
documentos publicados têm como base as evidências
oriundas das Diretrizes Americana e Europeia, bem como
a Diretriz Brasileira de doença coronária estável, publicada
recentemente.12-15
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metabólico maior de 5 METs), para que também possam ser
avaliadas a capacidade funcional, as respostas hemodinâmicas
(comportamento da FC e da pressão arterial) e arritmias
desencadeadas pelo esforço, entre outras respostas. Sugerese que pacientes com bloqueio completo de ramo esquerdo,
sem considerar a capacidade funcional, realizem CPM com
estresse farmacológico (dipiridamol ou adenosina). Da mesma
forma e de modo não dependente da probabilidade pré-teste
para cardiopatia isquêmica, pacientes com baixa capacidade
funcional ou eletrocardiograma (ECG) não interpretável tem
indicação para a realização de CPM. No entanto, pacientes
com baixa probabilidade para cardiopatia isquêmica, mas
com boa capacidade funcional e ECG interpretável não tem
indicação de CPM (Tabela 2).
Pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e disfunção
sistólica ventricular esquerda ou fibrilação atrial (FA) de recente
começo, taquicardia ventricular (TV) ou síncope apresentam
indicação apropriada ou possivelmente apropriada de CPM,
exceto em pacientes com baixo risco ou probabilidade préteste baixa.
Pacientes assintomáticos sem história de cardiopatia
isquêmica e sem teste ergométrico (TE) alterado geralmente
não se beneficiam da realização da CPM. Em situações
específicas, como pacientes com escore de cálcio (EC)
elevado (igual ou maior do que 400), diabéticos, com
insuficiência renal crônica ou com forte história familiar de
cardiopatia isquêmica, a realização de CPM pode agregar
valor dentro do processo de decisão médica, com satisfatória
custo-efetividade. Pacientes assintomáticos com ECG de
esforço alterado, que são reestratificados com o emprego de
escores prognósticos, como, por exemplo, o escore de Duke,
podem também se beneficiar de investigação complementar
com CPM, principalmente se apresentarem escore de risco
intermediário ou alto (Tabela 3). Diversos exemplos de
situações clínicas citadas na Tabela 3 podem ser encontrados
na seção de integração de modalidades diagnósticas.
Nos pacientes com cardiopatia isquêmica estabelecida,
devem ser evitados estudos precoces de perfusão miocárdica
com radiofármacos em pacientes assintomáticos após
procedimentos de intervenção coronária percutânea e/ou
revascularização cirúrgica do miocárdio. Nessas condições
se observa relação custo-benefício favorável para a aplicação
da CPM em seguimentos superiores a dois e cinco anos,
respectivamente, mesmo em assintomáticos. Pacientes
sintomáticos e em condições clínicas específicas (ou com

manifestações equivalentes) podem se beneficiar do exame
antes desse período (Tabela 4).
Em pacientes com exames prévios, frente a manifestações
de novos sintomas ou a necessidade de avaliação da
repercussão de lesões intermediárias diagnosticadas, bem
como na caracterização de artéria com lesão obstrutiva
“culpada” pela maior área de miocárdio em risco e na
presença de doença multivascular, caracterizam-se indicações
apropriadas ou possivelmente apropriadas da CPM. Em
pacientes com doença coronariana estabelecida e piora dos
sintomas, a CPM pode auxiliar na quantificação da carga
isquêmica (extensão e intensidade dos defeitos) e na definição
de conduta. Em pacientes com quadro clínico estável e
exames prévios realizados há mais de 2 anos, a CPM pode
ser apropriada (Tabela 5).
Nos pacientes que apresentam quadro de dor torácica
aguda, com suspeita de síndrome coronariana aguda (SCA),
ECG normal ou não interpretável (bloqueio de ramo esquerdo
antigo ou ritmo de marca-passo) e biomarcadores normais, a
cintilografia miocárdica de repouso pode afastar com grande
grau de segurança um evento cardiovascular agudo (elevado
valor preditivo negativo – VPN), permitindo a liberação do

Tabela 3 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão
do miocárdio para pacientes assintomáticos e/ou com exames
anteriores
Assintomáticos – detecção de DAC/estratificação de risco

Escore

Baixo risco (critérios ATP III)

1

Risco intermediário (critérios ATP III) – ECG interpretável

3

Risco intermediário (critérios ATP III) – ECG não interpretável

5

Alto risco (critérios ATP III)

7

Alto risco e escore de cálcio (Agatston) entre 100 e 400

7

Escore de cálcio (Agatston) > 400

7

Escore de Duke de baixo risco (> +5)

2

Escore de Duke de risco intermediário (entre -11 e + 5)

7

Escore de Duke de risco elevado (< –11)

8

Agatston: escore que define a presença e quantidade de cálcio nas artérias
coronárias, caracterizando aterosclerose; ATP III: painel de tratamento em
adultos, do programa de detecção, avaliação e tratamento de colesterol
elevado em adultos; DAC: doença arterial coronariana.

Tabela 2 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão do miocárdio para pacientes sintomáticos
Avaliação de pacientes com dor torácica não aguda ou equivalente isquêmico

Escore

Baixa probabilidade pré-teste de DAC, com ECG de repouso interpretável e capacidade de exercitar-se

3

Baixa probabilidade pré-teste de DAC, com ECG de repouso não interpretável ou indivíduos com impossibilidade de realizar exercícios

7

Probabilidade pré-teste intermediária de DAC, com ECG de repouso interpretável e capacidade de exercitar-se

7

Probabilidade pré-teste intermediária de DAC, com ECG de repouso não interpretável ou incapacidade de exercitar-se

9

Elevada probabilidade pré-teste de DAC, independente de ECG de repouso interpretável e habilidade em exercitar-se

8

DAC: doença arterial coronariana; ECG: eletrocardiograma de 12 derivações; SCA: síndrome coronária aguda.
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paciente da sala de emergência. Se o exame for normal,
a investigação pode seguir com a realização de provas
ambulatoriais que envolvam a realização de estresse físico ou
farmacológico, associados ou não a imagens não invasivas ou
mesmo, em condições específicas, avaliação anatômica por
angio-TC de coronárias. Em pacientes que apresentam SCA
e quadro clínico estável, sem angina recorrente ou IC e que
não realizaram estudo invasivo, a CPM é útil para a detecção
da presença e extensão de isquemia miocárdica (Tabela 6).
A indicação da CPM para avaliação de risco pré-operatório
em cirurgia não cardíaca e cirurgia vascular também foi
recentemente revisada.16 Pacientes que serão submetidos
à cirurgia de baixo risco não necessitam realizar CPM.
Se a cirurgia não for de baixo risco, o que determinará a
necessidade ou não da CPM é a capacidade funcional. Na
presença de capacidade funcional estimada igual ou maior do
que 4 METs e sem sintomas cardíacos, independentemente
do risco clínico/cirúrgico, não é sugerida de maneira geral a
avaliação não invasiva de isquemia miocárdica. No entanto,
frente à baixa capacidade funcional e risco clínico/cirúrgico

Tabela 4 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão
do miocárdio para pacientes submetidos a procedimentos de
revascularização (CRM ou ICP)
Procedimentos de revascularização percutânea ou
cirúrgica prévia

elevado há indicação de realizar CPM associada ao estresse
farmacológico. São considerados riscos clínicos: a história de
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva (ICC),
doença cerebrovascular, diabetes mellitus (DM) e insuficiência
renal (creatinina > 2,0 mg/dl). A ausência destes fatores de
risco, de modo independente da capacidade funcional,
também permite a realização de cirurgia sem estudo funcional
complementar (Tabela 7).
Em pacientes com disfunção ventricular esquerda
acentuada que são elegíveis para revascularização miocárdica,
o estudo de viabilidade miocárdica pode auxiliar na seleção
dos que se beneficiarão do tratamento (Tabela 8).
Portanto, a CPM apresenta indicações apropriadas
em diversas apresentações clínicas da doença isquêmica
do coração, desde o cenário da dor aguda em sala de
emergência, passando pela investigação diagnóstica de
pacientes estáveis, auxiliando na tomada de decisão
terapêutica por meio das diversas ferramentas que permitem
definir a gravidade da doença, bem como na avaliação
pré-operatória em situações específicas e na definição do
benefício da revascularização em pacientes com viabilidade
miocárdica significativa. Cabe ressaltar que na investigação
diagnóstica, os pacientes que mais se beneficiarão da CPM
são aqueles com probabilidade intermediária de doença
isquêmica do coração, sendo raramente apropriado o seu
uso em pacientes com baixa probabilidade.

Escore

Sintomáticos

8

Assintomático, CRM há menos de 5 anos

5

Assintomático, CRM igual ou há mais de 5 anos

7

Assintomático, revascularização percutânea há menos de 2
anos

3

Assintomático, revascularização percutânea igual ou há mais
de 2 anos

6

ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de revascularização
miocárdica.

5. Metodologia da Cintilografia de
Perfusão Miocárdica – Tipos de Estresses
Cardiovasculares
5.1. Radiofármacos Empregados na Realização da
Cintilografia de Perfusão do Miocárdio
No Brasil, os principais radiofármacos disponíveis para
a obtenção de imagens do miocárdio incluem o tálio-201
(201Tl) e os marcados com tecnécio-99m (99mTc), entre eles,

Tabela 5 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão do miocárdio para estratificação de risco e avaliação prognóstica em pacientes
com doença arterial coronariana estável comprovada e/ou com exames prévios
Assintomáticos ou sintomas estáveis – exame de imagem de estresse prévio "normal"
Risco intermediário/elevado (ATP III) – exame de imagem de estresse ≥ 2 anos

Escore
6

Assintomáticos ou sintomas estáveis – cinecoronariografia (cine) ou exame de imagem anormais, sem CRM prévia
DAC à cine ou imagem de estresse "anormal" (exame realizado > 2 anos)

5

DAC à cine ou imagem de estresse "anormal" (realizado < 2 anos)

3

Avaliação não invasiva anterior "duvidosa", "discordante", "limítrofe" – DAC obstrutiva como preocupação principal

8

Sintomas novos ou recentes ou progressivos
Cine anormal ou exame de imagem de estresse anormal

9

Cine normal ou exame de imagem de estresse normal

6

Cinecoronariografia (invasiva ou não invasiva)
Estenose coronária ou anormalidade anatômica de significado incerto

9

ATP III: painel de tratamento em adultos, do programa de detecção, avaliação e tratamento de colesterol elevado em adultos; CRM: cirurgia de revascularização
miocárdica; DCA: doença arterial coronariana; SAC: síndrome coronária aguda.
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Tabela 6 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão do miocárdio para estratificação de risco e avaliação prognóstica em pacientes
com doença arterial coronariana estável comprovada e/ou com exames prévios
Avaliação de pacientes com dor torácica aguda

Escore

Somente imagem em repouso
SCA possível – ECG sem alterações isquêmicas ou BRE ou marca-passo; escore TIMI de baixo risco; troponina limítrofe, minimamente elevada ou negativa
SCA possível – ECG sem alterações isquêmicas ou BRE ou marca-passo; escore TIMI de alto risco; troponina limítrofe, minimamente elevada ou negativa
SCA possível – ECG sem alterações isquêmicas ou BRE ou marca-passo; troponina inicial negativa. Dor torácica recente (até 2 horas) ou em evolução

8
7/8
7

Avaliação de pacientes pós-SCA (infarto com ou sem elevação do segmento ST)
Paciente estável pós-IAM com elevação do segmento ST para avaliação de isquemia; cateterismo cardíaco não realizado

8

Paciente estável pós-IAM sem elevação do segmento ST para avaliação de isquemia; cateterismo cardíaco não realizado

9

BRE: bloqueio do ramo esquerdo; DCA: doença arterial coronariana; ECG: eletrocardiograma de 12 derivações; IAM: infarto agudo do miocárdio; SCA: síndrome
coronária aguda.

Tabela 7 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão do
miocárdio para avaliação pré-operatória de cirurgias não cardíacas
Avaliação pré-operatória em cirurgia não-cardíaca

Escore

Cirurgia de baixo risco

1

Cirurgia de risco intermediário ou cirurgia vascular
Capacidade funcional igual ou maior que 4 METs

1

Cirurgia de risco intermediário ou cirurgia vascular
Capacidade funcional desconhecida ou menor que 4 METs
Sem fatores de risco clínicos

1

Cirurgia de risco intermediário
Capacidade funcional desconhecida ou menor que 4 METs
Um ou mais fatores de risco clínicos

7

Cirurgia vascular
Capacidade funcional desconhecida ou menor que 4 METs
Um ou mais fatores de risco clínicos

8

MET: equivalente metabólico.

Tabela 8 – Critérios de indicação da cintilografia de perfusão do
miocárdio para avaliação de viabilidade miocárdica
Avaliação de viabilidade miocárdica
Disfunção ventricular esquerda acentuada
Elegível para revascularização miocárdica

Escore
9

principalmente, o Sestamibi (2-metoxi-isobutil-isonitrila)
ou MIBI e o Tetrofosmin. Por serem os de maior utilização,
será apresentada a metodologia específica utilizada para a
aquisição das imagens.
Tálio-201 ou 201Tl 17 é um cátion monovalente com
propriedades biológicas análogas ao potássio, que é
intracelular e ausente em tecidos cicatriciais, sendo assim
designado para a diferenciação entre miocárdio isquêmico
e fibrose. Apresenta meia-vida física de 73 horas, com
diminuição por captura eletrônica para mercúrio-201 (201Hg)
e, de modo predominante, os fótons emitidos utilizados
para imagem são os raios X (do próprio 201Hg) entre 68 e 80
KeV (quilo eletron volt ou mil elétrons-volt), além de menor

quantidade de radiação gama, em faixa de energia de 135 KeV
e 166 KeV. Quando injetado por via intravenosa, a captação
inicial pelo miocárdio é proporcional ao fluxo sanguíneo
regional, na dependência da integridade da membrana
celular. Penetra através da membrana celular por mecanismo
de transporte ativo, envolvendo gasto de energia (sistema
Na+K+ATPase), com elevada fração de extração de primeira
passagem pelo miocárdio (proporção de 201Tl que é extraído
do sangue e captado pelo miócito), em torno de 70% a 85%.
A concentração máxima de tálio-201 no miocárdio
acontece próximo a 5 minutos após a injeção, que é
geralmente realizada no pico do exercício ou durante
alterações clínicas e/ou eletrocardiográficas desencadeadas
durante TE ou provas farmacológicas. Apresenta rápido
desaparecimento ou clareamento do compartimento
intravascular. Após a distribuição inicial do radioisótopo
pelo miocárdio, relacionada ao fluxo sanguíneo, inicia-se
o fenômeno da redistribuição, 10 a 15 minutos após a
injeção. Esse é dependente do clareamento ou lavagem
do tálio-201 no miocárdio, não mais dependente do fluxo,
mas sim, do gradiente de concentração entre os miócitos
e níveis sanguíneos. A redistribuição do tálio-201 é mais
rápida no miocárdio normal em comparação ao miocárdio
isquêmico, resultando em atividades diferentes nestes tecidos
(“washout” diferencial).
Devido às características descritas e a capacidade de
avaliar a integridade da membrana celular, o tálio-201
apresenta a propriedade adicional de estudar viabilidade
miocárdica, relacionada de modo predominante ao
miocárdio hibernante (Figura 1). 18-20 Esse representa a
condição de disfunção ventricular esquerda em repouso,
decorrente de hipoperfusão crônica em regiões do
miocárdio na qual os miócitos permanecem viáveis
(vivos), mas com função e contratilidade cronicamente
deprimidas. A hibernação pode também ser considerada
como um processo de concordância “fluxo-contração”,
com o metabolismo mantendo-se na dependência de
fluxo miocárdico residual, suficiente para o aporte mínimo
de substrato e para remoção de substâncias inibitórias.
Portanto, a condição de hibernação, a despeito da
redução do fluxo coronário de repouso, não se associa
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Figura 1 – A hibernação representada como diminuição persistente de fluxo sanguíneo e função contrátil. A recuperação da função é imediata após a restauração do
fluxo coronário. % = valores porcentuais. Fonte: Modificado de Dilszian.277

necessariamente à presença de isquemia crônica, uma
vez que a razão entre oferta e consumo de oxigênio pode
estar preservada.21,22
SESTAMIBI ou MIBI marcada com tecnécio-99m (MIBITc):23,24 Marcador utilizado com maior frequência nos
estudos de perfusão do miocárdio, é a 2-metoxi-isobutilisonitrila, um composto catiônico estável lipofílico pertencente
à família das isonitrilas, que tem a propriedade de atravessar a
membrana celular (sarcolema) e fixar-se nas mitocôndrias dos
miócitos por mecanismo de difusão passiva, na dependência
de gradiente eletroquímico transmembrana. Não envolve,
portanto, gasto de energia. Tem menor fração de extração
de primeira passagem pelo miocárdio em comparação ao
tálio-201, em torno de 60%.25

99m

Não apresenta de modo expressivo o fenômeno da
redistribuição, permanecendo retido na mitocôndria em
sua maioria. Devido a tal propriedade, são necessárias duas
injeções separadas do radiofármaco correspondentes às fases
de repouso e estresse, realizadas em dias separados ou no
mesmo dia. Como a MIBI não é radioativa, deve ser marcada
com o tecnécio-99m (99mTc), que tem meia-vida física de 6
horas e emite fótons gama com energia na faixa de 140 KeV
(fotopico). De modo semelhante ao tálio-201, a captação
inicial pelo miocárdio é proporcional ao fluxo sanguíneo
regional, na dependência da integridade da membrana
celular. Dessa maneira, observa-se relação linear entre dose
intravenosa do radiofármaco por grama de miocárdio e
fluxo sanguíneo por minuto (Figura 2), desde faixas mínimas
de fluxo até aproximadamente 2,0 a 2,5 ml por grama.
minuto-1, valores estes habitualmente encontrados em testes
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ergométricos máximos. Quando níveis muito elevados de
fluxo coronário são alcançados, geralmente acima de 3,0 ml
por grama.minuto-1, ocorre perda da razão linear entre esta
variável e a captação miocárdica, com diminuição da extração
sanguínea do radiofármaco, em fenômeno denominado roll
off.26-28 Ainda, pela maior energia emitida (maior fotopico),
medida em KeV, apresenta melhor qualidade de imagens
em comparação ao tálio-201. Finalmente, a eliminação do
MIBI-99mTc se faz pelo sistema hepatobiliar, enquanto que
para o tálio-201 a via renal é a de eleição. De outras isonitrilas
aprovadas (FDA) para avaliação de DAC obstrutiva, somente
o tetrofosmin, de propriedades semelhantes ao MIBI-99mTc,
está disponível para o uso clínico.
5.2. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com Imagens
Tomográficas (SPECT)
A evolução tecnológica dos sistemas computadorizados
possibilitou a divisão do miocárdio do ventrículo esquerdo
(VE) em cortes tomográficos medindo poucos milímetros. Nas
gama-câmaras convencionais (cristais de iodeto de sódio) o
tamanho de um pixel (menor componente de uma imagem
digital) é de 6,4 mm e na tecnologia CZT (semicondutores
de cádmio, zinco e telúrio) é de 4 mm, representando os
cortes relatados e, consequentemente, a resolução espacial
do método.29-31 As imagens resultantes facilitam a separação
de regiões vizinhas, melhorando a resolução de contraste e
permitindo melhor detecção das diferenças nas concentrações
de atividade radioativa no miocárdio. A técnica SPECT
permite, também, que regiões isquêmicas, até mesmo de
pequeno tamanho, em torno de 2% da massa ventricular
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Figura 2 – Relação linear entre dose intravenosa por grama de miocárdio e fluxo sanguíneo por minuto, entre os radiofármacos 201Tl e MIBI-99mTc. A partir de fluxos
coronários superiores a 2,5 ml.min.g-1 observa-se perda da razão linear (fenômeno de roll off). Fonte: Modificado de Berman DS.116

esquerda, sejam detectadas em meio a um tecido com
concentração relativamente normal do traçador.
Protocolos: O preferencial para obtenção de imagens
de perfusão do miocárdio e função ventricular esquerda
com traçadores marcados com tecnécio-99m (99mTc) é o
denominado protocolo de “um dia” (Figura 3A), em duas
etapas (repouso-estresse ou estresse-repouso). A dose
injetada de MIBI- 99mTc da primeira etapa, medida em
milicuries (mCi) ou megabequerel (MBq), é três vezes
menor do que a administrada na segunda fase, evitando
assim o fenômeno de shine ou shining through ou efeito
de atividade residual. Outra opção é o protocolo de “dois
dias” (Figura 3B), quando cada fase é realizada em um dia,
nesta alternativa com doses semelhantes, bem como os
parâmetros de aquisição. Torna-se importante enfatizar que
nas situações em que as imagens de estresse antecedem
as imagens de repouso, mesmo se as imagens de perfusão
forem normais, ainda assim é importante a obtenção das
imagens de repouso, salvo casos específicos, pois a análise
da função ventricular nessas duas situações pode demonstrar
informações de relevância. Inclusive com possibilidade de
detectar pacientes com distribuição homogênea do traçador
devido à coronariopatia grave balanceada. Além disso, a
detecção de dilatação transitória do VE também pode ser
útil para esse fim e necessita da realização das duas fases. No
entanto, em indivíduos assintomáticos de risco intermediário/
baixo, sem evidências clínicas de DAC, que realizaram a
fase de estresse como etapa inicial da CPM e evidenciaram

imagens normais de perfusão, há possibilidade de ser
dispensada a fase de repouso, no protocolo denominado
stress only. Nessa situação, estudos recentes demonstraram
que o valor prognóstico da prova fica mantido, a capacidade
diagnóstica semelhante às custas de elevada sensibilidade,
bem como o paciente recebe menor dose de atividade
radioativa e tem o tempo total de exame diminuído.32,33
5.3. Cintilografia de Perfusão Miocárdica com Imagens
Tomográficas Sincronizadas pelo Eletrocardiograma
(Gated-SPECT)34-41
As imagens cardíacas devem ser adquiridas de maneira
sincronizada com o ECG do paciente, permitindo a análise
adicional da função ventricular e de forma simultânea a
avaliação da perfusão miocárdica. Tais informações acrescentam
dados ao processo de decisão médica, dentro do conhecido
valor prognóstico incremental, bem como na melhora da
acurácia da prova, em especial nos valores de especificidade.
Nesse aspecto, em situações de dúvida entre defeito perfusional
persistente e/ou artefatos (por atenuação mamária ou
diafragmática), a análise da motilidade e do espessamento das
paredes ventriculares pode contribuir na diferenciação dessas
duas causas. Quando a hipocaptação relativa aparente do
radiofármaco se deve a artefato, a motilidade dessa parede é
normal, assim como o espessamento sistólico.
Os resultados da fração de ejeção estimada do ventrículo
esquerdo (FEVE) convencionados como normais variam,
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Figura 3 – Aquisição das imagens de perfusão e função do miocárdio com radiofármacos sestamibi (MIBI) ou tetrofosmin marcados com tecnécio-99m ou 99mTc:
protocolos de “um dia” (A) e “dois dias” (B). As legendas “Injeção Tc-99m/Repouso” e “Injeção Tc-99m/Estresse representam a administração do radiofármaco MIBI99m
Tc em ambas as etapas, com a dose medida em milicuries (mCi) e estabelecida de acordo ao equipamento e modelo de aquisição empregados, bem como peso do
paciente. No protocolo (A) a dose de estresse é 3 vezes maior do que o repouso; no protocolo (B) as doses de repouso e estresse são semelhantes, considerando-se
nessa situação a diferença de 24 horas entre as aquisições das imagens.

dependendo da técnica e metodologia empregada. Com
a utilização da técnica Gated-SPECT este valor é ≥ 50%
para ambos os sexos, com algumas referências a valores
diferenciados para homens e mulheres, além de diferentes
limites estabelecidos de normalidade. Devido a aspectos
específicos relacionados à metodologia utilizada para
cálculo da FEVE, os valores encontrados em indivíduos
de baixa estatura, com cavidade ventricular pequena e/
ou ventrículos hipertróficos, principalmente nas mulheres,
podem estar superestimados, ultrapassando por vezes
valores de 75% a 80%.
Os cálculos da FEVE e dos volumes ventriculares obtidos
pela técnica Gated-SPECT podem ser utilizados para
estratificação prognóstica. A FEVE < 45% e volume sistólico
final (VSF) > 70 ml associam-se a risco aumentado para
morte cardíaca.42,43 A análise pode ser realizada tanto em
repouso quanto após o estresse, mas preferencialmente em
ambas as etapas, considerando-se que disfunções transitórias
do VE induzidas pelo próprio exercício físico ou estresse
farmacológico podem ser detectadas.
Arritmias cardíacas dificultam a aquisição das imagens
sincronizadas pelo ECG, podendo influenciar de forma
significativa nos resultados obtidos para a fração de ejeção,
inclusive produzir artefatos nas imagens de perfusão
miocárdica. Define-se tecnicamente uma janela temporal
de variação dos intervalos RR, geralmente em torno de 20%,
acima da qual os batimentos passam a ser rejeitados. Tal
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situação significa que se houver arritmia que produza variação
entre os intervalos RR acima desses limites estabelecidos,
como por exemplo, FA persistente, haverá rejeição dos
dados correspondentes ao ciclo cardíaco específico e,
consequentemente, menor estatística de contagens. Nesses
casos, as imagens devem ser adquiridas de modo não
sincronizado pelo ECG, para evitar a ocorrência de artefatos.
5.4. Estresses Cardiovasculares
O princípio básico de realizar o estresse cardiovascular
associado às imagens de perfusão miocárdica consiste em
criar heterogeneidade de fluxo sanguíneo entre territórios
vasculares irrigados por artérias coronárias normais e com
estenoses obstrutivas significantes.44,45 Essa heterogeneidade
de fluxo regional pode ser visibilizada com o emprego de
agentes de perfusão miocárdica.
Na prática, de todos os estresses cardiovasculares
existentes, somente o TE e as provas farmacológicas têm
sido utilizados.
As duas modalidades de estresses, quer exercício físico
ou vasodilatação farmacológica, mostram sensibilidade e
especificidade semelhantes para a detecção de DAC pela
análise das imagens de perfusão.46-48
Estresse físico: O TE é o método associado de escolha
pelos valores diagnóstico e prognóstico já bem estabelecidos
em função das variáveis clínicas, hemodinâmicas e
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eletrocardiográficas obtidas ao esforço, que adicionam valor
incremental aos dados do estudo de perfusão miocárdica.
Testes de esforço tem maior chance de alteração em pacientes
com doença arterial obstrutiva mais grave e extensa. Angina
e/ou diminuição da pressão arterial sistólica (PAS) com carga
baixa de exercício são achados de grande importância que
se associam a prognóstico adverso e doença coronária de
múltiplos vasos. Outros marcadores de mau prognóstico
incluem infradesnivel do segmento ST de grande magnitude,
com aspecto horizontalizado (retificado) ou descendente,
de aparecimento precoce em baixas cargas de trabalho ou
recuperação tardia após o interromper do esforço, presente
em múltiplas derivações, entre outros (Tabela 9).
Alguns estudos têm incorporado variáveis do teste de
esforço em escores diagnósticos e prognósticos,49 sendo o mais
difundido em nosso meio o prognóstico de Duke. Utilizando
análise de regressão de Cox, Mark DB et al. propuseram50
e validaram51 o referido escore para esteira ergométrica e
emprego do protocolo de Bruce. É calculado pela fórmula:
ED = TE (min.) – (5 × ST) – (4 × IA)
ou
Escore de Duke = tempo de exercício (em minutos) – (5 ×
desvios de ST em milímetros) - 4 × índice da angina ao esforço
O índice de angina tem valor 0 (zero) se não houver o
sintoma durante o exercício, valor 1 (um) se ocorrer dor
torácica ao esforço, mas não limitante, e valor 2 (dois) se a
dor for impeditiva (intensidade crescente) ao prosseguir do
exercício. Assim, são caracterizados a partir dos resultados da
equação de regressão:
• Grupo de alto risco: aquele com escore ≤ -11, com taxa
anual de mortalidade cardiovascular ≥ 5%.
• Grupo de baixo risco: pacientes com escore ≥ 5, com
taxa anual de mortalidade cardiovascular < 1%. Na prática
clínica, naqueles considerados de alto risco, a priori estaria
reforçada a indicação de estudo invasivo objetivando o
manejo médico e direcionamento do tratamento, quer
intervencionista ou não, mas considerando-se sempre

a possibilidade de melhora da morbimortalidade e da
qualidade de vida. Nos com resultados intermediários,
com valores do escore entre > -11 e < +5, exames
complementares associados de imagem podem ser
necessários para a reclassificação de risco, como:
-		 Cintilografia de perfusão do miocárdio (CPM) com TE
ou vasodilatadores.
-		 Ressonância cardíaca de estresse com vasodilatadores
(técnica associada com o exercício impossibilitada).
-		 Ecodopplecardiograma de estresse ou mesmo e em
condições específicas.
-		 Angiotomografia computadorizada das artérias
coronárias.
Finalmente, nos considerados de baixo risco a conduta
se volta primordialmente à prevenção. No entanto, com
base crescente de evidências, tais metodologias, 52 em
especial a CPM, revestem-se de importância primordial
na quantificação de área isquêmica, mesmo nos pacientes
considerados de alto risco, objetivando o auxílio ao
direcionamento da conduta médica a ser adotada, 53-58
ainda que não estejam publicadas informações de estudos
randomizados como o denominado Ischemia, que poderá
auxiliar de modo definitivo o melhor manejo para pacientes
com áreas extensas de miocárdio em risco.59
Ainda, torna-se clara a ênfase dada ao exercício como
opção principal na escolha do agente produtor de estresse
no sistema cardiovascular, por ser o método mais fisiológico
para o desencadeamento de isquemia do miocárdio, a
partir da estimulação simpática e aumento dos principais
determinantes do consumo de oxigênio do miocárdio
(MVO 2), como a FC, pressão arterial e contratilidade
miocárdica. Da mesma maneira, o exercício produz
vasodilatação coronária por mecanismos bioquímicos,
resultando em elevação do fluxo sanguíneo ao miocárdio
e maior oferta de oxigênio, suprindo as necessidades da
demanda imposta durante a aplicação de trabalho externo.
Tal capacidade de elevação do fluxo coronário, que
alcança até três a quatro vezes os valores basais no pico
do exercício, na ausência de lesão coronária obstrutiva
significativa, representa conceitualmente o fenômeno

Tabela 9 – Parâmetros do teste ergométrico associados a prognóstico adverso e doença coronária de múltiplos vasos
• ECG:
- Infradesnível do segmento ST ≥ 2 mm, de morfologia descendente, aparecimento precoce (carga metabólica < 5 - 6 METs *), envolvendo múltiplas derivações,
persistindo por tempo prolongado na fase de recuperação (habitualmente ≥ 5 minutos)
- Elevação do segmento ST induzida por esforço, em derivações sem onda "Q" patológica
- Taquicardia ventricular reprodutível sintomática ou sustentada (> 30 s)
• Carga metabólica < 5 - 6 METs*
• Incompetência cronotrópica
• Pressão arterial sistólica: incapacidade de alcançar valores ≥ 120 mmHg, ou diminuição sustentada de ≥ 10 mmHg, ou cair a valores inferiores aos de repouso durante
exercício progressivo
• Sintomas: angina pectoris frente à pequena quantidade de trabalho total realizado, geralmente no início do exercício, quando protocolos convencionais são aplicados
ECG: eletrocardiograma; MET: equivalente metabólico. *1 MET = consumo de oxigênio em condições de repouso supino, equivalente a 3,5 mL.kg-1.min-1).

Arq Bras Cardiol. 2020; 114(2):325-429

339

Atualização da Diretriz Brasileira de Cardiologia Nuclear – 2020

Atualização
da “reserva coronária”, característica principal da CPM
com radiofármacos. Ainda, respeitando-se as limitações e
contraindicações da metodologia,60 a análise conjunta de
ambos os exames, teste de esforço e imagens cardíacas, terá
papel fundamental dentro do processo de decisão médica,
mas à luz das informações clínicas prévias ou probabilidade
pré-teste de DAC obstrutiva.
Entre os aspectos metodológicos principais destacam-se:
• Acesso venoso prévio em um dos membros superiores,
com formato em Y (vias separadas), para injeção do
radiofármaco no pico do exercício e flush sequencial com
solução salina, respectivamente.
• Critérios de realização, segurança e interrupção do
esforço segundo diretrizes estabelecidas, reafirmando-se
a necessidade de prova máxima.61
• Após administração intravenosa do radiofármaco estimular
a continuidade do esforço por mais um minuto.
• Se o radiofármaco for o MIBI-99mTc (preferência absoluta
no Brasil) a aquisição das imagens segue os protocolos
convencionais (30 a 60 minutos após o interromper
do esforço). Variações no início do tempo de aquisição
dependem do tipo de paciente (obesidade, cirurgia
abdominal prévia, atividade extracardíaca proeminente
nas imagens da fase de repouso, entre outros).
• Se o radioisótopo for o tálio-201 e considerando-se
o fenômeno da redistribuição, as imagens devem ser
adquiridas até no máximo 10 a 15 minutos após o
interromper do esforço.
Provas farmacológicas: Representam ótimas alternativas
para avaliação de pacientes com limitação física ou
impedimento clínico para se submeterem a testes ergométricos
eficazes. Condições mais frequentes encontram-se na Tabela
10. Compreendem em torno de 20% a 30% de todos os
casos encaminhados à cintilografia e aproximadamente
50% dos idosos,62 sendo os fármacos empregados nessas
circunstâncias o dipiridamol, a adenosina, o regadenoson
e a dobutamina. Esses induzem vasodilatação máxima e

aumento do fluxo coronário, permitindo a avaliação da
reserva coronariana, com poder diagnóstico e prognóstico
semelhantes ao exercício63,64 que se estende recentemente
às populações de idosos e mulheres.65,66
No bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His ou
marca-passo artificial com estimulação ventricular, deve-se
realizar como primeira opção a prova farmacológica com
dipiridamol ou adenosina, objetivando evitar os resultados
denominados falso-positivos (alterações da captação
relativa do radiofármaco, na ausência de lesão obstrutiva).
Esses são ocasionados pela movimentação atípica do septo
interventricular que ocorre nessas situações, acentuada
quando a cintilografia miocárdica é realizada com o TE. Nesses
pacientes, frequentemente, se observa hipocaptação do
radiofármaco relacionada de modo mais frequente à região
septal, que pode se exacerbar com o teste de esforço, pois o
aumento da FC aumenta o movimento paradoxal do septo
e, consequentemente, reduz a perfusão nessa parede.67,68
Fármacos que induzem vasodilatação primária:
Dipiridamol, adenosina e regadenoson (não disponível em
nosso meio para a prática clínica rotineira) provocam aumento
importante do fluxo coronário nas artérias normais e pequeno
ou inexistente nas com estenose funcionalmente significante,
resultando, então, na heterogeneidade relativa de fluxo entre
as paredes do VE. Durante a vasodilatação máxima, quando
injetado o radioisótopo, também será observada a diferença
na captação relativa do radiofármaco pelas paredes do VE,
possibilitando o diagnóstico de doença coronária:
• Dipiridamol: para o dipiridamol a dose total é de 0,56
mg.kg-1 até uma dose máxima de 60 mg ou seis ampolas
(uma ampola de 2 ml = 10 mg), com administração
intravenosa, preferentemente, em bomba de infusão no
tempo de 4 minutos, diluída em 50 ml de soro fisiológico
(SF). Pode, alternativamente, ser injetado manualmente
(seringa de 20 ml), utilizando-se o mesmo diluente.
É possível também utilizar-se dose total mais elevada de
0,84 mg.kg-1 em casos selecionados. O radiofármaco é
administrado no momento de hiperemia ou vasodilatação

Tabela 10 – Principais indicações para a realização do estresse farmacológico em pacientes com alguma contraindicação ou limitação em
realizar o teste ergométrico24,46
• Sequelas motoras de insuficiência vascular cerebral e patologias musculoesqueléticas degenerativas ou inflamatórias
• Insuficiência cardíaca congestiva compensada
• Doença pulmonar obstrutiva crônica com restrição funcional importante, mas sem quadros de hiperreatividade recentes
• Baixa capacidade funcional
• Outras condições não cardíacas que resultem em inabilidade na realização de exercício eficaz
• Hipertensão arterial grave
• Arritmias ventriculares complexas desencadeadas pelo esforço
• Avaliação cardiológica pré-operatória de cirurgia vascular abdominal de grande porte
• Presença de distúrbios da condução intraventricular pelo ramo esquerdo
• Estratificação de risco na evolução recente do infarto do miocárdio
• Uso de fármacos que interfiram na elevação do consumo de oxigênio
• Na presença de estimulação elétrica artificial
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máxima, 2 a 4 minutos após o término do dipiridamol
(Figura 4). O dipiridamol inibe a ação da enzima adenosina
deaminase, que degrada a adenosina endógena, além
de bloquear a recaptação da adenosina pela membrana
celular, com consequente aumento da concentração
extracelular e vasodilatação coronária resultante. Sua
meia-vida biológica é de aproximadamente 45 minutos.
• Adenosina: a dose habitual é de 140 μg.kg -1.min -1,
administrada obrigatoriamente em bomba de infusão
contínua por 6 minutos, diluída em 50 ml de SF, sendo
a injeção do radiofármaco realizada no terceiro minuto
por outra via intravenosa de acesso (Figura 5). Há,
ainda, a possibilidade da injeção da solução pelo tempo
de 4 minutos, com a aplicação do radiofármaco no
segundo minuto.69 Como as xantinas bloqueiam o efeito
vasodilatador, deve-se orientar o paciente a suspender
por 24 horas, na prova agendada com dipiridamol e
por 12 horas quando a adenosina for a opção, o uso de
fármacos ou quaisquer produtos, bebidas ou alimentos
que contenham metilxantinas e teofilinas, incluindo
café, chá, refrigerantes, chocolate, bebidas energéticas,
medicamentos analgésicos compostos que contenham
cafeína, em especial para tratamento de dores musculares
e cefaleia de origem vascular (enxaquecas), entre muitos
outros. Listas referenciais podem ser disponibilizadas para
consulta.70 A adenosina induz vasodilatação coronária
por ativação específica dos receptores A2A da membrana
celular, resultando em aumentos do fluxo coronário até 4
a 5 vezes os valores de repouso.
A acurácia para a detecção de DAC empregando a
CPM é comparável entre os dois fármacos. Vale relembrar

que nos estudos que empregam dipiridamol e adenosina
é relativamente menor a ocorrência de modificações do
segmento ST, mesmo em pacientes com DAC obstrutiva.
Por vezes, apenas a diferença relativa de fluxo observada em
pacientes com diferentes graus de obstrução luminal e de
reserva coronária é que determina os defeitos perfusionais,
sem a presença obrigatória de isquemia. Para essa condição
há a necessidade de circulação colateral, que ocasiona o
fenômeno de roubo de fluxo, com consequente alteração
da contratilidade. Mesmo assim, a sensibilidade das
imagens cintilográficas associadas ao emprego dos agentes
farmacológicos ou do teste de esforço é semelhante. Os
efeitos adversos à utilização dos fármacos ou “paraefeitos”23,71
ocorrem em aproximadamente 50% quando o dipiridamol é
empregado e em até 80% dos pacientes quando a opção é
a adenosina, sendo comuns a cefaleia, tontura, rubor facial,
calor, dor torácica, alterações de ST, entre outros (Tabelas
11 e 12).72 Tais manifestações são, geralmente, de curta
duração e revertidas na sua maioria com a administração
de aminofilina intravenosa na dose de 1 a 2 mg.kg-1 ou 72
mg (3 ml) a 240 mg (10 ml ou uma ampola) após 2 minutos
da injeção do radiotraçador, quando a CPM é associada
ao dipiridamol. Para a adenosina não há a necessidade da
injeção de antagonistas, considerando-se a sua meia-vida
plasmática ultracurta, de dois a 10 segundos, sugerindose apenas a interrupção da infusão da solução. Quando
há impossibilidade médica da realização de ambas as
modalidades, estresse físico ou vasodilatação farmacológica
com dipiridamol ou adenosina, a administração intravenosa
de solução de dobutamina pode representar a associação
de escolha para a avaliação da reserva de fluxo coronário,

Injeção do
radiofármaco
0,56 mg/kg
em 4 minutos

2 a 4 minutos
após infusão

Figura 4 – Cintilografia de perfusão do miocárdio associada à injeção de dipiridamol. O momento de vasodilatação ou hiperemia coronária máxima ocorre entre 2 a 4
minutos após o término da administração intravenosa (seta azul, 4 minutos) do dipiridamol, sendo então injetado o radiofármaco (tetrofosmin-99mTc ou MIBI-99mTc, seringa
laranja). A observação clínica deve ser contínua durante toda a prova, com registros de pressão arterial, frequência cardíaca e eletrocardiograma a cada 2 minutos ou
de acordo à decisão médica, em tempo total habitual de 9 a 10 minutos.24,46
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Injeção do
radiofármaco
140 mcg.kg-1.min-1
em 6 minutos

Figura 5 – Cintilografia de perfusão do miocárdio associada à injeção de adenosina. A necessidade de administração intravenosa contínua da solução se faz devido
à meia-vida plasmática ultracurta (2 a 10 segundos) do fármaco, objetivando a manutenção da hiperemia coronária, que é máxima próxima ao terceiro minuto. Nesse
momento é injetado o radiofármaco (MIBI-99mTc). Após o término da solução aos 6 minutos, são mantidos os controles habituais de pressão arterial, frequência cardíaca
e registros eletrocardiográficos por tempo variável de 4 a 6 minutos.24,46

Tabela 11 – Efeitos adversos ou “paraefeitos” relacionados à
administração intravenosa de dipiridamol para realização da
cintilografia de perfusão miocárdica24,46

Tabela 12 – Efeitos adversos ou “paraefeitos” relacionados à
administração intravenosa por bomba de infusão de adenosina para
realização da cintilografia de perfusão miocárdica24,46

Efeitos adversos ou paraefeitos

%

Efeitos adversos ou paraefeitos

Dor torácica

20

Rubor facial

35 a 40

Cefaleia

12

Dor no peito

25 a 30

Tontura

12

Falta de ar

20

Alterações de ST

8

Tontura

7

Extrassístoles ventriculares

5

Náusea

5

Náusea

5

Sintomas de hipotensão

5

Hipotensão arterial

5

Bloqueio atrioventricular

8

Rubor facial

3

Alterações de ST

Bloqueio atrioventricular

2

Fibrilação atrial

Relatos de casos

Extremamente raro

Crise convulsiva

Relatos de casos

AVC hemorrágico/isquêmico

Relatos de casos

Infarto do miocárdio fatal ou não
Qualquer evento menor

50

Qualquer evento menor

%

5-7

80

AVC: acidente vascular cerebral.

frente à elevação do MVO2. As contraindicações ao uso
do dipiridamol e da adenosina estão listadas na Tabela 13.
Finalmente, torna-se importante ressaltar que, tanto
para dipiridamol como adenosina não se observa elevação
significativa do MVO2, traduzido na prática clínica pelo
produto da frequência cardíaca (FC) × pressão arterial sistólica
(PAS) ou duplo produto. Durante o estímulo farmacológico
verifica-se geralmente queda dos valores de PAS próxima
a 10% e elevação da FC na mesma proporção, de modo
aproximado, sem consequente aumento do MVO2.
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Fármacos que promovem a elevação do consumo
de oxigênio miocárdico: Representam alternativa para os
pacientes que não podem submeter-se ao TE ou provas
farmacológicas com dipiridamol ou adenosina. Por exemplo,
pacientes com alguma contraindicação ou limitação para a
prova de esforço que tem doença pulmonar obstrutiva com
crises recentes de hiperreatividade brônquica, hipotensão
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Tabela 13 – Contraindicações para o uso da adenosina e do
dipiridamol24,46
Absolutas
• Doença Broncoespástica em atividade, crises de hiperreatividade
recentes (< 3 meses), estado de mal asmático
• Bloqueio atrioventricular de 2o ou 3o graus, na ausência de marca-passo
• Hipotensão arterial (pressão arterial sistólica < 90 mmHg)
• Ataque isquêmico transitório ou acidente cerebrovascular recente
(< 2 meses)
• Uso recente (menor que 24 horas) de dipiridamol para os pacientes que
irão receber adenosina
Relativas
• História de doença pulmonar reativa, sem crises recentes (> 3 meses)
• Doença do nó sinusal
• Bradicardia sinusal acentuada
• Doença carotídea grave bilateral

arterial (PAS < 90 mmHg), lesões obstrutivas significativas
nas artérias carótidas de ambos os lados. Ainda como
modalidade alternativa em pacientes com indicação para
dipiridamol ou adenosina que tenham ingerido substâncias
derivadas de cafeína ou metil-xantinas (antagonistas
competitivos) nas últimas 24 e 12 horas, respectivamente.
O mais utilizado é a dobutamina, que exerce ação nos
receptores beta1 (β-1) adrenérgicos, com estimulação

inotrópica e cronotrópica dependente da dose infundida,
além de efeitos diretos sobre os beta-2 (β-2) receptores, com
resposta de vasodilatação periférica. Verifica-se o aumento
do débito cardíaco, da FC e da PAS, levando ao aumento do
MVO2 e, consequentemente, à vasodilatação coronariana.
Protocolo: inicia-se a administração venosa da solução
(250 mg de dobutamina diluída em 250 ml de solução fisiológica
- 1 mg para cada 1 ml) por bomba de infusão na dose de
10 ug.kg-1.min-1 por 3 minutos (primeira etapa), seguindo-se
20 μg.kg-1.min-1 por 3 minutos (segunda etapa) e acrescentandose a cada três min 10 μg.kg-1.min-1 (terceira e quarta etapas)
até o máximo de 40 μg.kg-1.min-1 (Figura 6).73,74 Nos pacientes
que não alcançarem a FC submáxima e sem evidências de
isquemia, pode-se associar atropina intravenosa (0,25 a
2 mg) e realizar esforço isométrico com manobras de hand
grip (p. ex., compressão contra uma bola de tênis). Estudo
nacional demonstrou que o uso precoce de atropina (após a
primeira fase de infusão de dobutamina) é seguro, reduz o
tempo de infusão e as queixas durante o estresse, sem afetar
a precisão diagnóstica.75 Adicionalmente, a presença de
defeitos perfusionais induzidos pelo estresse farmacológico e
anormalidades desencadeadas da motilidade agregam valor
prognóstico incremental à prova, validadas recentemente com
a utilização de câmaras ultrarrápidas (tecnologia CZT).76 As
contraindicações para o uso da dobutamina encontram-se na
Tabela 14. Os pacientes em uso de betabloqueador devem
descontinuar a medicação de 48 a 72 horas antes da prova.
Especial atenção deve ser direcionada aos pacientes com
broncoespasmo que estejam realizando a CPM associada
à dobutamina, que tem meia-vida plasmática em torno

Injeção do
radiofármaco

Infusão IV
incremental mcg.
kg-1.min-1

Após atingir 85% da frequência cardíaca
máxima, injeta-se o radiofármaco e
continua a infusão da dobutamina por
mais 1 minuto

Figura 6 – Cintilografia de perfusão do miocárdio associada à administração intravenosa de solução de dobutamina (250 mg ou uma ampola diluída em 250 ml
de soro fisiológico). Pode-se iniciar com dose alternativa inicial de 5 mcg.kg-1.min-1, por 3 minutos, e sequencialmente doses crescentes a cada 3 minutos, até
40 mcg.kg-1.min-1 ou atingir 85% da frequência cardíaca máxima (explicação na figura e no texto), quando então o radiofármaco (MIBI-99mTc ou tetrofosmin-99mTc) é
injetado. Em caso de elevação inadequada da frequência cardíaca e na ausência de contraindicações (glaucoma, hipertrofia prostática), atropina é recomendada
adicionalmente, de modo precoce ou a partir da terceira etapa, bem como manobras de "hand grip" para potencializar o aumento da FC.24,26
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de 2 a 3 minutos, considerando-se que o antagonista da
mesma é o metoprolol na dose intravenosa de 5 mg e que é
contraindicado na presença de doença pulmonar obstrutiva.
Os eventos adversos ou paraefeitos mais frequentes com a
administração da solução de dobutamina encontram-se na
Tabela 15. Para a reversão dos mesmos, além do metoprolol,
outro betabloqueador de ação curta, via intravenosa, como o
esmolol (0,5 mg.kg) é disponível, devendo ser injetado após
o primeiro minuto da injeção do radiotraçador.
Estresse combinado: A associação de exercício dinâmico
com baixa carga de trabalho (p. ex., até o segundo estágio
do protocolo de Bruce ou até sensação de ligeiro cansaço,
equivalente à numeração “13” da escala de percepção
subjetiva do esforço de Borg) aos vasodilatadores têm
evidenciado a redução da atividade subdiafragmática
(hepática) e melhora da razão de atividade de radiação emitida
entre órgão-alvo e vísceras (background), com consequente
melhora na qualidade das imagens. 77 Da mesma forma,
observa-se diminuição da ocorrência e intensidade dos efeitos
adversos decorrentes da infusão de dipiridamol ou adenosina,

Tabela 14 – Contraindicações para o uso de dobutamina24,46
Absolutas
• Arritmias cardíacas incluindo fibrilação atrial e taquicardia ventricular
(sustentada e não sustentada)
• Estenose aórtica grave e cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva
• Hipotensão arterial sistólica (< 90 mmHg), hipertensão arterial sistólica
não controlada (sistólica > 200 mmHg), hipertensão grave ou estágio III
• Angina instável ou infarto do miocárdio recente
• Aneurismas ou dissecção da aorta
• Insuficiência vascular cerebral sintomática
• Presença de cardiodesfibrilador implantado
• Alterações no metabolismo de potássio
Relativas
• Aneurisma de aorta abdominal (> 5 cm de diâmetro)
• Presença de trombos em ventrículo esquerdo
• Fração de ejeção de ventrículo esquerdo < 25% (devido ao aumento de
risco de arritmias ventriculares)

Tabela 15 – Efeitos adversos relacionados à infusão de dobutamina
para realização da cintilografia de perfusão miocárdica24,46

Novos fármacos: Existem três tipos de receptores
da adenosina (Tabela 16). A utilização de agonistas
seletivos específicos dos receptores A2A tem evidenciado
hiperemia coronariana adequada e menor intensidade de
efeitos sistêmicos, especialmente dor torácica e bloqueio
atrioventricular. Estudo multicêntrico, 78 duplo-cego,
randomizado (regadenoson ou adenosina) envolvendo 784
pacientes mostrou que as informações diagnósticas foram
semelhantes e não houve efeitos adversos sérios, porém, o
uso de regadenoson foi melhor tolerado que a adenosina.
Bloqueio atrioventricular de segundo grau ocorreu em três
pacientes com adenosina e em nenhum com regadenoson.
A curta meia-vida biológica do regadenoson minimiza e
limita a duração dos efeitos adversos, diminuindo o tempo
de monitoração. É administrado em bolus e não requer ajuste
da dose para o peso corporal (Figura 7). Seu uso é promissor
em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.
A incidência de complicações sérias79 com a realização dos
estresses cardiovasculares estão referidas na Tabela 17.
5.5. Gênese das Imagens e dos Defeitos de Perfusão à
Cintilografia do Miocárdio com Radioisótopos
O fluxo coronário em repouso é de 1 ml.g .min -1 ,
elevando-se de 3 a 5 vezes durante vasodilatação
ou hiperemia máximas, em estresse físico ou provas
farmacológicas (Figura 8).28 Na presença de lesão coronária
obstrutiva, o fluxo coronário em repouso diminui a partir
de estreitamentos superiores a 80%, por esgotamento da
reserva coronária. Quando a aplicação de estresse físico
ou farmacológico é realizada, observa-se esgotamento
precoce da reserva de fluxo coronário, que passa a exibir
queda, geralmente a partir de lesões com estreitamento
luminal de 50%.80 Tais informações encontram validação
na atualidade com base nas medidas invasivas da reserva
de fluxo coronário (RFC), reserva de fluxo fracionado (FFR)
e reserva de fluxo instantânea (IFR), consideradas como
“padrão” para a caracterização de isquemia miocárdica,
algumas reproduzidas também de modo não invasivo por
metodologia PET.81-86 Considera-se que as provas de estímulo
farmacológico com dipiridamol ou adenosina associadas
à CPM, frequentemente, resultam em fluxos coronários
na faixa de 4 ml por grama de miocárdio por minuto,87-89
gerando padrões homogêneos de captação relativa dos

Efeitos adversos

%

Alterações de ST

33

Dor precordial

31

Palpitação

29

Tipo

Cefaleia

14

A1

Rubor facial

14

A2a

Vasodilatação arteriolar coronária

Dispneia

14

A2b

Vasodilatação periférica, broncoespasmo

8 a 10

A3

Broncoespasmo

Arritmias significativas (supraventriculares e ventriculares)
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bem como da incidência de bloqueios atrioventriculares. Esse
protocolo é ideal para pacientes que conseguem exercitar-se,
mas estão em uso de medicações que impedem o aumento
da FC (betabloqueadores, antiarrítmicos, entre outros).
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de respostas aos estímulos
Efeitos resultantes
Bloqueio atrioventricular
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Injeção de
regadenoson

Infusão
salina

Injeção do
radiofármaco

0,4 mcg/5 ml
Injeção IV por
10 a 20 segundos

10 a 20 segundos
após a infusão salina

Figura 7 – Cintilografia de perfusão do miocárdio associada à administração intravenosa de regadenoson, agonista específico dos receptores de adenosina A2A da
membrana celular. A ativação do receptor produz vasodilatação coronária com consequente aumento do fluxo, semelhante ao dipiridamol e adenosina. A concentração
plasmática máxima é alcançada de 1 a 4 minutos após a injeção, com meia-vida biológica da primeira fase de 2 a 4 minutos. Seguem-se mais duas fases, intermediária
e tardia, com duração aproximada de 30 minutos (perda dos efeitos farmacodinâmicos) e 2 horas (declínio da concentração plasmática). A injeção do radiofármaco
MIBI-99mTc ou tetrofosmin-99mTc é realizada em momento de hiperemia máxima, próximo a 30 segundos após a injeção do regadenoson.

Tabela 17 – Eventos adversos sérios relacionados aos estresses cardiovasculares (taxa de eventos observada por 1.000 indivíduos)79
Eventos sérios
Algum evento

TE

Dobuta

Dipi

Adeno

Regad.

0,1 a 3,46

2,988

0,714 a 2,6

0,97

RC

Morte

0 a 0,25

RC

0,5

RC

RC

FV/TV

0 a 25,7

0,6 a 1,35

NR

NR

NR

IAM

0,038

0,3 a 3

1

0,108

RC

Ruptura cardíaca

Desc.

RC

NR

NR

NR

BAV alto /ASS

Desc.

NR

RC

RC

RC

Broncoespasmo

Desc.

NR

1,5

0,76

RC

AVC/AIT

Desc.

RC

NR

Nr

RC

FA

Desc.

5 a 40

NR

Nr

RC

Desc.

RC

NR

1,5

RC

Convulsão

ASS: assistolia; AVC/AIT: acidente vascular cerebral/ataque isquêmico transitório; BAV: bloqueio atrioventricular; Desc.: desconhecido; FA: fibrilação atrial; FV/TV:
fibrilação ventricular/taquicardia ventricular; IAM: infarto agudo do miocárdico; NR: não referido; RC: relato de caso; TE: teste ergométrico; Dobuta: dobutamina; Dipi:
dipiridamol; Adeno: adenosina; Regad: regadenoson.

radioisótopos no miocárdio e imagens cintilográficas
consideradas normais, quando as artérias coronárias
estão isentas de processo aterosclerótico. No entanto, há
situações específicas em pacientes com doença multiarterial
balanceada (lesões em três artérias com reserva coronária
semelhante) no qual as imagens de perfusão apresentam-se
com distribuição aparente homogênea do radiofármaco.90
Sob o ponto de vista conceitual deve-se ter a compreensão
que as imagens cintilográficas têm sua gênese baseada

na captação relativa do radiofármaco, injetado por via
intravenosa durante exercício físico ou provas farmacológicas,
de modo predominante pelo miocárdio ventricular esquerdo.
A comparação da captação do radiofármaco entre as paredes
ventriculares é expressa nas imagens a partir de uma escala
de cores, criadas por programas específicos de computador
que, além de permitir a análise subjetiva da perfusão,
possibilitam a avaliação semiquantitativa e quantitativa da
área de miocárdio acometido.
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Figura 8 – Atuação das diferentes provas de estresse e de estímulo sobre a elevação do fluxo coronário e valores alcançados durante hiperemia máxima. Basal: fluxo
coronário em repouso - 1 ml.min.g-1; Exercício: valor alcançado em torno de 2,5 a 3,5 vezes em relação ao fluxo basal; Dobut. (dobutamina) - valor alcançado em torno
de 2,0 a 2,5 vezes em relação ao fluxo basal; Dipi. (dipiridamol) e Aden. (adenosina): - valor alcançado até 5,0 vezes o fluxo coronário basal.28

5.6. Possibilidade de Resultados das Imagens
Cintilográficas, Empregando as Análises Qualitativa,
Semiquantitativa e Quantitativa
Análise qualitativa ou visual: Pela simples inspeção das
imagens, resultantes de um estudo tomográfico de perfusão e
função ventricular (técnica de Gated-SPECT), pode-se avaliar
indiretamente o fluxo sanguíneo e a contratilidade regional
do miocárdio ventricular esquerdo. As imagens tomográficas
são reconstruídas como múltiplos cortes orientados ao
longo do eixo anatômico do VE, definindo-se as regiões
correspondentes e respectivas relações com os territórios
coronários. Os cortes são realizados nos eixos menor, maior
vertical e maior horizontal (Figura 9). A caracterização da
captação do radiofármaco MIBI-99mTc ou Tetrofosmin-99mTc,
nas duas etapas do exame (repouso e estresse, protocolo de
1 dia) e do tálio-201 nas fases de estresse e redistribuição
volta-se às regiões anterior, septal, inferior, lateral e apical
do VE (Figura 9). Na projeção em eixo menor são utilizados
cortes tomográficos transversais ao VE, com varredura desde
o ápice ou porção distal, meio de cavidade, até porção basal.
Cada região e subdivisões são identificadas numericamente,
de acordo com sistemas de escores estabelecidos, objetivando
a padronização da análise segmentar do miocárdio do VE
para o estudo da perfusão. Aceita-se de modo consensual a
divisão em 17 segmentos, resultando em menor subjetividade
na interpretação (Figura 10 e Tabela 18). Os diferentes
padrões de captação e retenção dos radiofármacos permitem
a diferenciação de tecidos normais, isquêmicos e fibróticos.
O miocárdio normal apresenta captação semelhante nas
duas fases, estresse e repouso/redistribuição; o miocárdio
isquêmico apresenta hipocaptação relativa nas imagens de
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estresse e captação normal nas de repouso/redistribuição.
O tecido fibrótico, por sua vez, apresenta hipocaptação relativa
nas duas fases do estudo. Se o tecido fibrótico coexistir com
miocárdio isquêmico, mas viável, observar-se-á hipocaptação
relativa na fase de estresse com melhora parcial na fase de
repouso/redistribuição. O miocárdio hibernante também
pode apresentar-se como hipocaptação persistente, ou seja,
hipocaptação semelhante tanto na fase de estresse como
na fase de repouso. Para fazer a diferenciação com tecido
fibrótico, pode-se realizar a pesquisa de miocárdio viável
com tálio-201, sendo, por vezes, necessário acrescentar outra
fase ou etapa, a da redistribuição tardia ou a da reinjeção,
interpretando-se da mesma forma.
Análise semiquantitativa: Objetivando avaliar
numericamente a intensidade da captação do radiofármaco
(perfusão), dentro da padronização estabelecida (modelo de
17 segmentos) para o miocárdio VE e a menor subjetividade
na interpretação, desenvolveram-se escores específicos: a)
perfusão – considera uma escala numérica: 0 = normal;
1 = tênue ou discreta hipocaptação do radiofármaco;
2 = moderada hipocaptação; 3 = acentuada hipocaptação;
4 = ausência de captação do radiofármaco. Habitualmente,
os escores 3 ou 4 associam-se à estenose coronariana >
90%. Portanto, quanto maior for o número de segmentos
acometidos, maior a extensão do processo e quanto maior a
soma dos escores, maior a gravidade, com inquestionável valor
prognóstico em portadores de DAC. Calcula-se o somatório
dos valores atribuídos a cada segmento, representativo da
fase de estresse e denominada SSS (summed stress score ou
somatório do escore de estresse), repetida na fase basal ou
de redistribuição, recebendo o nome de SRS (summed rest/
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Figura 9 – Reconstrução bidimensional das imagens cintilográficas representando padrão normal de perfusão (imagens inferiores), segundo os cortes em eixo menor
(1), maior vertical (2) e maior horizontal (3) e respectiva correspondência dos cortes anatômicos (imagens superiores). A: anterior; AP: apical; I: inferior; L: lateral;
S: septal. Modificado de Mastrocola LE.195

Figura 10 – Modelo de segmentação numérica do miocárdio ventricular esquerdo em 17 partes, considerando-se os cortes tomográficos nos eixos menor e maior
vertical (porções distal ou apical, média e basal ou proximal), representando as regiões miocárdicas; adicionalmente, visibiliza-se a correspondência dos segmentos na
apresentação sob a forma de mapa polar, que traduz a distribuição do radiofármaco pelo miocárdio ventricular esquerdo sob a forma de um círculo, em que o centro
corresponde ao ápice e as partes periféricas às porções basais. A correspondência entre a classificação numérica e respectivos segmentos encontra-se descrita na
Tabela 18.

redistribuition score ou somatório do escore de repouso).
A diferença entre o SSS e o SRS mede o grau de reversibilidade
ou de hipocaptação transitória, chamada de SDS (summed
difference score ou somatório da diferença dos escores de

estresse e repouso). De acordo com Hachamovitch et al.56,57
valores numéricos de SSS < 4 são considerados normais, entre
4 e 8 discretamente anormais, entre 9 e 13 moderadamente
anormais e > 13 francamente anormais. Ressalta-se que
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Tabela 18 – Classificação numérica da divisão segmentar do
miocárdio ventricular esquerdo em 17 partes, nos cortes em eixo
menor e maior vertical
Porção distal/
apical

Porção média

Porção proximal/
basal

Anterior

13

7

1

Anterosseptal

–

8

2

Inferosseptal

–

9

3

Septal

14

–

–

Inferior

15

10

4

Inferolateral

–

11

5

Anterolateral

–

12

6

Lateral

16

–

–

Ápice

17

–

–

Obs: a região apical compreende o ápice (17) e a porção distal ou apical
de todas as paredes (13, 14, 15, 16)

valores de SSS < 4, não necessariamente zero, são entendidos
como normais, pois existem regiões do miocárdio que
evidenciam menor concentração do radiofármaco por si só
e, consequentemente, podem ter valor atribuído diferente
de zero.
Análise quantitativa: Mapas polares: são reconstruções
bidimensionais ou tridimensionais do VE, elaboradas
inicialmente com o propósito de englobar, em apenas uma
imagem, a distribuição relativa do radiofármaco por todo o
coração. São apresentados sob forma circular, assemelhandose a um alvo, recebendo também a denominação de
Bull’s Eye. A captação do radiofármaco, representativa da
perfusão, é demonstrada por uma escala de cores, sendo
que o ápice do VE ocupa o centro do “alvo” e a periferia
do círculo a base do coração (Figura 10). Os programas
que permitem reconstruir tais imagens possibilitam a
quantificação porcentual da área hipocaptante, quando são
comparadas imagens de um banco de dados de indivíduos
normais do mesmo sexo e idade. Os defeitos de perfusão
podem também ser quantificados pelo número de pixels
de determinada região e os desvios padrão existentes de
afastamento em relação às áreas de perfusão normal.
Podem também ser obtidos mapas polares com parâmetros
relativos à função ventricular, tais como motilidade e
espessamento sistólico das paredes do VE. Tais métodos de
análise quantitativa servem como complementação para
auxílio na análise visual qualitativa ou semiquantitativa.
Avaliação da função ventricular com agentes de perfusão:
De maneira análoga à descrita no estudo de perfusão, a análise
segmentar contrátil do VE emprega escores de motilidade e
espessamento sistólico para cada segmento, considerando-se
também a divisão em 17 segmentos, visibilizados nos cortes
em eixo menor (regiões distal, meio da cavidade e proximal)
e eixo maior vertical (regiões anteroapical e inferoapical).
Valores numéricos são atribuídos. A análise da motilidade das
paredes do VE é feita diretamente no monitor do computador,
visibilizando-se o contorno subendocárdico, sendo que a
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análise do espessamento sistólico deve ser direcionada à escala
de cores escolhida para um grupo de imagens. Na presença
de espessamento dentro dos limites normais, observa-se
incremento nas cores, em direção ao fundo de escala.
Adicionalmente, pode-se obter o porcentual de espessamento
de cada região. Para os cortes distais e médios do eixo menor,
bem como para o ápice, o espessamento médio normal
é em torno de 40%, com escore zero (0) Espessamentos
entre 30% e 40% são interpretados como limítrofes, de 20%
a 30% são considerados como escore 1 (redução discreta),
de 10% a 20% escore 2 (redução moderada a acentuada)
e menos de 10% escore 3 (ausência de espessamento). No
corte proximal (ou basal) do eixo menor, o espessamento
considerado normal é em torno de 20%, não se usando
escore 1, mas somente 2 e 3. Geralmente anormalidades
de motilidade e espessamento caminham em paralelo, com
pequenas diferenças na graduação entre ambos (Tabela 19)
e nos somatórios resultantes. Em alguns casos observa-se
discordância de resultados, como por exemplo, após cirurgia
de revascularização e na presença de bloqueio do ramo
esquerdo, em que a motilidade do septo interventricular está
comprometida, mas não o espessamento.
Sempre que possível, a análise da função ventricular deve
ser feita na fase basal e após estresse, no sentido de se detectar
alterações adicionais indicativas de miocárdio atordoado
ou hibernante, recomendando-se a utilização dos escores
validados, descritos anteriormente. Para efeito de análise
global da função ventricular esquerda sistólica, a fração de
ejeção (FEVE) é o parâmetro de grande confiabilidade, sendo
os escores voltados predominantemente à análise segmentar.
Adicionalmente à avaliação subjetiva ou qualitativa das
imagens quanto aos resultados relacionados ao estudo da
perfusão do miocárdio já descritos (distribuição homogênea ou
captação normal do radiofármaco no miocárdio; hipocaptação
transitória ou sugestiva de isquemia; hipocaptação fixa ou
sugestiva de fibrose; hipocaptação parcialmente reversível ou
sugestiva de isquemia associada à fibrose), deve-se levar em
conta a presença de artefatos:
• Técnicos, resultantes de processamento inadequado das
imagens.
• De movimento.

Tabela 19 – Análise segmentar da motilidade e espessamento
sistólico do ventrículo esquerdo pela tomografia computadorizada
por emissão de fóton único sincronizado com o ECG
(Gated-SPECT)
Escores (pontos)
0

Motilidade

Espessamento

Normal

Normal

1

Hipocinesia discreta

Redução discreta

2

Hipocinesia moderada

Redução moderada/acentuada

3

Hipocinesia acentuada

Ausência de espessamento

4

Acinesia

–

5

Discinesia

–
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• De atenuação por interposição de tecido mamário ou
diafragma (alças intestinais), fatores estes interferentes na
especificidade do exame.

6. A Utilização Atual dos Estudos de
Perfusão do Miocárdio e da Função
Ventricular com Radiofármacos Dentro do
Processo de Decisão Médica
A CPM com a injeção de radiofármacos associada ao
TE ou à administração de vasodilatadores coronários é
método estabelecido para o diagnóstico e estratificação de
risco da coronariopatia obstrutiva (DAC)91-100 objetivando
orientar o manejo clínico mais efetivo do paciente dentro
do processo de decisão médica.101,102 Atualmente, se integra
a outras técnicas de imagem cardiovascular não invasiva,
como a ecodopplercardiografia com mapeamento de
fluxo em cores, o EC, a angio-TC de coronárias, a PET e a
ressonância magnética (RM) cardíaca, na caracterização do
risco e da expressão funcional da doença aterosclerótica,103
com a acurácia do método baseada até recentemente na
cinecoronariografia invasiva, considerada como padrão
para tal comparação. Destacam-se como aspectos de
grande relevância e considerados de importância primordial
para a modalidade:
• A obtenção de variáveis e parâmetros fundamentais para a
caracterização prognóstica incremental na DAC, como por
exemplo e adicionalmente à resposta eletrocardiográfica
ao exercício, a capacidade funcional, as respostas
cronotrópica e da pressão arterial, entre outras. Das
formas de estresse ou estímulo associadas à CPM o teste
ergométrico é, sem dúvida, o que adiciona o maior número
de informações.104-106
• Na análise das imagens de perfusão, a possibilidade da
quantificação da área de isquemia miocárdica ou de
miocárdio em risco avançou muito nas últimas décadas,
participando de modo inquestionável na estratificação de
risco e tomada de decisão médica na DAC estável, quando
fornece subsídios para a escolha entre a manutenção
do tratamento clínico ou intervencionista.107 Mesmo
na ausência de estudos randomizados publicados até

o momento, que reafirmem tais informações (Adendo
Estudo ISCHEMIA – reportar-se ao item 2 desta diretriz)108
as evidências acumuladas e disponíveis na atualidade
documentam a melhor evolução naqueles pacientes
com cargas isquêmicas acentuadas que são submetidos à
revascularização do miocárdio.109-112
• Na análise das imagens de função ventricular, a observação
indireta do espessamento e da motilidade das paredes
do VE, bem como a comparação das frações de ejeção
em repouso e exercício, melhorando sobremaneira a
especificidade do método na caracterização de isquemia
verdadeira e agregando valor prognóstico incremental com
a definição de marcadores de gravidade, como a dilatação
transitória aparente da cavidade ventricular esquerda,
na tradução de disfunção ventricular e ou isquemia
subendocárdica induzidas pelo estresse aplicado.
• A capacidade de inferir reserva de fluxo coronário frente a
um estresse ou estímulo aplicados com elevada acurácia,
superior aos outros métodos convencionais, à exceção da
PET, dentro da compreensão que é o parâmetro fisiológico
de maior importância na caracterização de isquemia e
no processo de tomada de decisão, hoje disponível na
prática clínica com as medidas diretas invasivas de FFR e
IFR. Softwares atuais em desenvolvimento para o cálculo
da reserva coronária, associados à metodologia SPECT e a
outros métodos não invasivos, agregarão provavelmente
em um futuro breve, valor inquestionável para a escolha
adequada do tratamento clínico ou intervencionista,
englobando não só a doença aterosclerótica obstrutiva,
mas condições fisiopatológicas que incluem a doença
microvascular e disfunção endotelial, no cenário da
doença isquêmica do coração.85,113-115
As aplicações principais e de melhor relação de
custo-efetividade são demonstradas em pacientes com
probabilidade pré-teste intermediária de DAC, estimada a
partir da integração de variáveis clínicas estabelecidas e
documentadas em diretrizes nacionais e internacionais, com
respectivas recomendações e níveis de evidências (Tabelas
20 a 22 e Figura 11), sendo que as capacidades diagnóstica e
prognóstica ideais têm sido consideradas por décadas frente
a lesões coronárias graves. Embora a prova ergométrica seja

Tabela 20 – Recomendações para a abordagem de risco cardiovascular considerando-se a presença ou a ausência de fatores de risco
conhecidos. Diretriz Europeia de prevenção de doença cardiovascular na prática clínica120
Classe de recomendação

Nível de evidência

História familiar prematura, dislipidemia familiar, fatores maiores de risco (tabagismo, HAS, DM, lipídios
elevados), comorbidades específicas que aumentem o risco CV

Recomendações

I

C

Repetir abordagem de risco a cada 5 anos ou menos em indivíduos com risco próximo a tratamento
obrigatório

I

C

Considerar abordagem de risco CV em homens > 40 anos e mulheres > 50 anos ou pós-menopausa com
fatores de risco desconhecidos

IIb

C

Abordagem de risco CV em homens < 40 a e mulheres < 50 anos com fatores de risco desconhecidos –
avaliação não recomendada

III

C

C: nível de evidência baseado em consenso de especialistas e/ou pequenos estudos, registros, estudos retrospectivos; CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus;
HAS: hipertensão arterial sistêmica; I, IIb e III: graus clássicos de recomendação.
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Tabela 21 – Probabilidade porcentual de doença arterial coronariana obstrutiva considerando-se a presença de dor torácica, sexo e idade.
Modificado de Diamond GA, Forrester JS e III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre teste ergométrico117,118
Dor não anginosa

Idade

Angina atípica

Angina típica

Homem

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

4

2

34

12

76

26

30-39
40-49

13

3

51

22

87

55

50-59

20

7

65

31

93

73

60-69

27

14

72

51

94

86

Tabela 22 – Probabilidade porcentual de doença arterial coronariana obstrutiva considerando-se a presença de dor torácica, sexo e idade.
Comparação entre pacientes de BR e AR. Modificado de Gibbons RJ et al e III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre teste
ergométrico117,119
Dor não anginosa
Idade

Homem
BR

Angina atípica
Mulher

AR

BR

Homem
AR

BR

Angina típica
Mulher

AR

BR

Homem
AR

BR

Mulher
AR

BR

AR

35

3

35

1

19

8

59

2

39

30

86

10

78

45

9

47

2

22

21

70

5

43

51

92

20

79

55

23

59

4

25

45

79

10

47

80

95

38

82

65

49

69

9

29

71

86

20

51

93

97

56

84

AR: alto risco (tabagismo, diabete ou dislipidemia); BR: baixo risco (sem tabagismo, diabete ou dislipidemia); DAC: doença arterial coronariana.

indicada como a associação ideal e preferencial à cintilografia
do miocárdio, considerando-se a natureza fisiológica da
forma aplicada de exercício e o valor clínico estabelecido
das variáveis obtidas durante e após o esforço.116-119
As provas farmacológicas realizadas na cardiologia
nuclear representam boas alternativas para a avaliação de
pacientes com limitação física ou impedimento clínico para
se submeterem a testes ergométricos eficazes. Compreendem
em torno de 20% a 30% de todos os casos encaminhados à
cintilografia e aproximadamente 50% dos idosos,121 sendo os
fármacos empregados nessas circunstâncias o dipiridamol, a
adenosina69,122,123 e o regadenoson.124 (Detalhes adicionais
descritos em Metodologia.)
Da mesma forma, quando comparam-se na prática os
algoritmos convencionais empregados para o estabelecimento
da probabilidade de DAC e eventos maiores adversos em
pacientes estáveis com dor torácica ou assintomáticos, como
escore de risco de Framingham (FRS), PROCAM, SCORE,
Diamond Forrester125 ou Risco Global126 verifica-se que a
prevalência estimada (PE) de doença é significativamente
maior do que a prevalência observada (PO), quando a
angio-TC de coronárias é utilizada para a caracterização
de obstrução luminal ≥ 50% e ≥ 70%, respectivamente.
Nessa situação, em estudo multicêntrico internacional
(CONFIRM) 127 de 14.048 pacientes consecutivos com
suspeita de aterosclerose coronária obstrutiva que se
submeteram à angio-TC, em todas as categorias de
idades e sexo, as diretrizes para cálculo de probabilidade
superestimaram prevalência na população geral (51%
PE × 18% PO para lesões ≥ 50% e 42% PE × 10% PO
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para obstruções ≥ 70%, p < 0,001), direcionadas pelas
diferenças acentuadas entre pacientes com angina típica
(86% PE × 29% PO para lesões ≥ 50%) e angina atípica
(47% PE × 15% PO para lesões > 50%). Considerandose tais informações como verdadeiras, outras evidências
surgem na literatura na busca de novos marcadores que
agreguem valor e auxiliem na reestratificação mais objetiva
e real do risco cardiovascular, com diretrizes específicas
abordando128 questões críticas como “qual evidência de
contribuição à abordagem ou reclassificação de risco quando
novos marcadores são adicionados aos escores tradicionais,
destacando-se entre estes a Capacidade Funcional e o EC
(Tabela 23).
6.1. A Aplicação do Teorema de Bayes na Análise das
Imagens de Perfusão do Miocárdio com Radiofármacos
Mesmo que a análise isolada das imagens seja empregada
na descrição dos achados perfusionais, bem como na
interpretação dos dados e elaboração dos relatórios, os
comentários e as conclusões médicas devem ser resultado da
integração de todos os dados clínicos disponíveis pré-teste
e dos obtidos durante a realização da prova de estresse ou
estímulo associada, dentro do denominado valor prognóstico
incremental. Nesse sentido, a teoria das probabilidades
condicionais de Bayes ou a aplicação dos princípios
Bayesianos auxiliam na tomada de decisão, estabelecendo
que o risco da ocorrência de um evento após um teste
é influenciado pela sensibilidade e especificidade do
método aplicado, bem como pela prevalência pré-teste da
doença, todos incorporados na estimativa da probabilidade
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Idade

Figura 11 – Cálculo do risco de evento cardiovascular fatal em 10 anos, em populações de países em elevado risco cardiovascular, considerando-se os fatores idade,
sexo, tabagismo, colesterol total, pressão arterial sistólica. Tabela do Estudo SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). A escala de cores variando do vermelho
ao verde corresponde aos porcentuais de risco em 10 anos, detalhados na parte superior da Tabela. Modificado de Piepoli MF et al.120

Tabela 23 – Novos marcadores para reclassificação do risco
cardiovascular
• PCR de alta sensibilidade
• Apoliproteína B
• Taxa de filtração glomerular
• Microalbuminúria
• Índice tornozelo braquial
• História familiar
• Capacidade funcional
• Espessura média/íntima – carótida
• Escore de cálcio coronário
PCR: proteína C reativa.

pós-teste da caracterização de isquemia miocárdica e
consequentemente da DAC (Figura 12).129,130
Dessa maneira, a capacidade diagnóstica de um teste é
relacionada ao tipo de população selecionada, podendo-se
criar vícios ou vieses, por exemplo, quando seletivamente
encaminham-se pacientes com resultados “positivos”,
“alterados” ou “isquêmicos” para estudo cinecoronariográfico
e poucos indivíduos com testes negativos, aumentando a
chance de resultados falsos-positivos em relação a verdadeiros
negativos. Essa seria uma metodologia equivocada na
avaliação da acurácia de um teste, diminuindo artificialmente
a especificidade ou a capacidade do método em selecionar
os indivíduos sadios de uma população.131,132 Por outro
lado, a sensibilidade elevar-se-á expressivamente naqueles
encaminhados com alta prevalência de sintomas.
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Inúmeras possibilidades podem se apresentar para
manejo médico dentro de diferentes prevalências para
DAC clinicamente estimadas, ressaltando-se que o poder
diagnóstico de testes ergométricos convencionais ou
associados à CPM é máximo quando a probabilidade préteste de DAC é intermediária. No entanto, para uma dada
probabilidade pré-teste, a probabilidade pós-teste tornase progressivamente maior quanto mais graves forem as
alterações encontradas, como a quantidade de miocárdio
em risco ou o somatório da extensão e intensidade (carga
isquêmica) das modificações perfusionais às imagens de
perfusão com radiofármacos. No caso extremo de um estudo
com anormalidades graves, a probabilidade pós-teste será
agora elevada de modo independente da probabilidade préteste (Figura 13).130
Ainda, não só a análise Bayesiana, mas técnicas
estatísticas que empregam a análise multivariada para a
estimativa de risco pós-teste podem também fornecer

informações diagnósticas de importância, com vantagens:
não requerem que os testes sejam independentes entre si ou
que os índices diagnósticos (sensibilidade e especificidade)
sejam mantidos constantes em populações com diferentes
prevalências de doença. Assim, na condição de testes
diagnósticos de escala contínua devem ser levadas em
consideração mudanças nos porcentuais de sensibilidade e
especificidade quando os valores de corte para classificação
de doentes e não doentes variam. Alguns resultados
podem até ser expressos como a soma da sensibilidade
e especificidade para um valor de corte “ótimo”. Mas,
pelo fato de um valor de corte ótimo não ser relevante
para uma aplicação específica, torna-se recomendável
a plotagem desses índices sobre uma faixa ou escala de
valores de interesse, distribuídos geralmente na curva ROC
(receiver operating characteristics), expressa em um gráfico
de dois eixos, onde “Y” representa sensibilidade e X = 1 especificidade, para valores variáveis de corte (Figura 14).133

Figura 12 – Fórmula para o cálculo da probabilidade pós-teste de doença segundo o teorema de Bayes.

Figura 13 – Importância da quantidade de miocárdio em risco (extensão e intensidade da isquemia) às imagens de perfusão do miocárdio com radiofármacos (sestamibi
/MIBI-99mTc ou tálio-201) na probabilidade pós-teste de doença arterial coronariana (DAC). Para uma dada probabilidade pré-teste (50% assinalada no gráfico), as
probabilidades pós-teste serão significativamente maiores de acordo aos achados das imagens. Na condição de isquemia de alto risco ou extensão > 20% de miocárdio
isquêmico, as implicações clínicas para a tomada de decisão tornam-se praticamente independentes da probabilidade pré-teste de DAC. Fonte: Modificado de Udelson
JE et al.130
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Figura 14 – Exemplos hipotéticos de curvas ROC, com: a área sob a curva (AUC) representativa da acurácia diagnóstica máxima ou perfeita do padrão utilizado (letra A;
AUC = 1); área sob a curva "real" representativa de boa eficiência do método empregado e encontrada por vezes na prática clínica (letra B; AUC = 0,85); a linha diagonal
de 45 graus corresponde a chance ao acaso ou aleatória (letra C; AUC = 0,50), sendo a área sob a curva ROC demonstrativa das médias da acurácia diagnóstica sobre
um espectro de valores de corte. Em raras ocasiões a AUC estimada é menor que 0,5, indicando que o teste sob avaliação tem desempenho pior do que chance ao
acaso. Modificado de Zou KH et al.133

6.2. Valor do Binômio Diagnóstico - Prognóstico na
Avaliação Integrada das Imagens de Perfusão
A presença de defeitos transitórios ou reversíveis de
captação do radiofármaco refletem isquemia, que por si só
se associa à maior incidência de eventos futuros, quando são
comparadas imagens normais ou com defeitos persistentes
de perfusão. Assim, em pacientes com suspeita ou doença
coronária crônica comprovada, a estimativa da quantidade de
miocárdio em risco, avaliada por análises semi e quantitativa
do número, extensão, intensidade e grau de reversibilidade
dos defeitos existentes, bem como a medida da FEVE pósestresse físico ou após provas farmacológicas provocativas, têm
valor prognóstico, indicando risco de eventos no seguimento
clínico.134-138 Outros marcadores cintilográficos de gravidade
podem ainda ser destacados, como a dilatação transitória
aparente do VE, induzida ou acentuada por exercício ou
provas farmacológicas,139,140 podendo traduzir isquemia
subendocárdica extensa, além de hipercaptação pulmonar, na
tradução de disfunção ventricular esquerda. Adicionalmente,
o aumento da captação nas paredes do ventrículo direito
(VD) em pacientes multiarteriais, com predomínio de lesões
em território de coronária esquerda, pode sugerir desbalanço
das perfusões entre os ventrículos.141,142
Considerando-se a abrangência e a experiência
acumulada da CPM com radioisótopos nos diversos cenários
clínicos dentro da DAC, diretrizes e consensos têm sugerido
as principais aplicações, baseadas em níveis de evidência na
literatura e criando escores que graduam numericamente em

indicações não apropriadas; possíveis, mas questionáveis;
e apropriadas143,144 (detalhes adicionais descritos na seção
de Indicações).
6.3. Radiofármacos na Realização de Cintilografia de
Perfusão Miocárdica e Gênese das Imagens e dos Defeitos
de Perfusão
A cardiologia nuclear está ligada à abordagem da fisiologia
cardiovascular, abrangendo na atualidade metabolismo,
inervação, perfusão miocárdica, função ventricular e
sincronismo. Há a capacidade para a detecção precoce de
alterações fisiopatológicas cardiovasculares, possibilitando
intervenções que possam interromper ou reverter a condição
de doença antes que alterações estruturais se estabeleçam
de forma definitiva, evolutiva e irreversível. Para representar
a fisiologia cardíaca, imagens são formadas utilizando-se o
princípio dos radiotraçadores ou traçadores,29 em que a troca
de átomos estáveis pelos seus isótopos radioativos não altera
as propriedades biológicas do organismo no qual estão sendo
obtidas as imagens.
A marcação radioativa é realizada com quantidades mínimas
de substâncias químicas, resultando em um radiofármaco
que pode ser usado para representar verdadeiramente o
estado fisiológico ou bioquímico da molécula não marcada.
Dessa maneira, não são verificadas as alterações na fisiologia
avaliada ou efeitos de toxicidade, características estas não
compartilhadas por outras modalidades de imagem que
incluem elevadas concentrações de substâncias químicas
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para criar contraste suficiente e, consequentemente, obter
imagens da situação funcional e aspecto anatômico do órgão
sob estudo.145 As imagens na especialidade são digitais ou
utilizam o “pixel” como unidade de medida de resolução
ou transformadas em uma matriz digital, ressaltando-se que
os valores de “pixel” nas imagens do miocárdio ventricular
são diretamente proporcionais aos parâmetros fisiológicos
cardiovasculares. No entanto, devem ser considerados
fenômenos físicos como o “efeito de espalhamento Compton”,
o “efeito fotoelétrico” e as distorções geométricas,146 que
tendem a interferir nessa proporcionalidade direta, mas
de modo decrescente com a evolução tecnológica dos
equipamentos e das técnicas de reconstrução das imagens.
Adicionalmente, um dos fatores relacionados à aceitação
e à preferência da cardiologia nuclear para a detecção de
defeitos da perfusão miocárdica é a elevada e superior
resolução de contraste (permite diferenciar perfusão
normal e diminuída) em comparação a outros métodos de
imagem,147,148 mesmo considerando-se a menor resolução
espacial. Há ainda o aspecto peculiar de que o miocárdio
(órgão de interesse) apareça com destaque pelo maior brilho
em comparação às estruturas subjacentes (background ou
fundo) e, consequentemente, propicia excelente sinal, o que
facilitou o desenvolvimento de algoritmos computadorizados
e integrados para as técnicas de SPECT e PET. Tais programas,
que automaticamente processam e quantificam objetivamente
as imagens, são de boa compreensão, bem validados e
de utilização intercontinental.149-151 Sob o ponto de vista
conceitual deve-se ter a compreensão que as imagens
cintilográficas têm sua gênese baseada na captação relativa
do radiofármaco pelo miocárdio de VE, quando injetado
por via intravenosa durante exercício físico ou provas
farmacológicas. A comparação da captação do radiofármaco
entre as paredes ventriculares é expressa nas imagens a partir
de uma escala de cores, criadas por programas específicos
de computador que, além de permitir a análise subjetiva
da perfusão, possibilitam a avaliação semiquantitativa e
quantitativa da área de miocárdio acometido. Na avaliação
visual das imagens cintilográficas são considerados os
padrões de distribuição homogênea ou captação normal do
radiofármaco no miocárdio, a hipocaptação transitória ou
sugestiva de isquemia, a hipocaptação fixa ou sugestiva de
fibrose e a hipocaptação parcialmente reversível ou sugestiva
de isquemia associada à fibrose24,152 (exemplos na seção de
Metodologia e Casos Tutoriais).

7. Avaliação do Paciente com Potencial de
Síndrome Coronariana Aguda - Algoritmos
na Unidade de Dor Torácica

354

2% a 4% são liberados inadequadamente do hospital
(Figura 15), acarretando sérios riscos de eventos graves,
além de problemas médico-legais. Considerando-se tais
implicações e o receio da liberação de pacientes com
infarto agudo do miocárdio (IAM), a abordagem dos
pacientes nas UE com dor torácica atípica tem enfatizado
a admissão para posterior esclarecimento e estratificação
de risco. Com o desenvolvimento de biomarcadores
cardíacos mais sensíveis em conjunto com exames não
invasivos mais precisos e parâmetros clínicos validados, a
identificação precoce de pacientes de baixo risco tem sido
efetuada com mais rapidez. Nesse processo de avaliação
diagnóstica e prognóstica, desempenham importante papel
o ECG de repouso, as enzimas cardíacas e os exames não
invasivos como o TE, CPM, ecodopplercardiograma e a
angio-TC coronariana, além da ressonância cardíaca em
casos específicos. A escolha da modalidade de imagem
recomendada deve ser baseada na disponibilidade do
procedimento, na experiência institucional local e no
quadro clínico apresentado. O exame de maior acurácia
diagnóstica e VPN irá oferecer estratificação de risco mais
precisa, fundamental para a tomada de decisão quanto a
necessidade de admissão no hospital ou a liberação da
unidade de emergência com segurança.
Adicionalmente às duas condições fisiopatológicas
descritas (IAM com supradesnível de segmento ST – IM SST
e IAM sem supradesnivelamento de ST – IM SSST) destacase adicionalmente a angina instável (AI), que não tem como
consequência inicial a necrose miocárdica.155,156 No entanto,
a placa instável e os fenômenos evolutivos de erosão e rotura
podem progredir ao infarto e complicações relacionadas,
como arritmias graves, disfunção ventricular e morte. Além
disso, as condições de vasoespasmo, em artérias coronárias
epicárdicas ou com doença microvascular, têm sido implicadas
em quadros de SCA sem trombose e infarto do miocárdio,
na ausência de lesões obstrutivas.157-159 Finalmente, torna-se
importante destacar que nos pacientes com SCA documentada
e nos de intermediário a alto risco a cinecoronariografia
invasiva e revascularização percutânea representam a
abordagem inicial de maior frequência, reservando-se as
modalidades não invasivas com imagem para as situações
clínicas estáveis de risco intermediário a baixo, objetivando
reclassificação de risco, diagnóstico e estratificação em fase
pós-evento.160,161
7.2. Metas para Avaliação da Dor Torácida Aguda e
Participação dos Métodos Não Invasivos na Abordagem
da SCA154,162,163

7.1. Introdução

• Diagnóstico preciso para a conduta apropriada na AI ou
IAM, seja por meio do tratamento clínico ou da estratégia
invasiva por cateterismo e angioplastia.

A dor torácica continua é um dos sintomas mais
frequentes nas unidades de emergência (UE), respondendo
por cerca de 8 milhões de atendimentos por ano nos
EUA. 153 Embora aproximadamente 50% dos pacientes
sejam admitidos para definição diagnóstica, somente
30% do total dos atendimentos representarão quadros
com síndrome coronária aguda (SCA). Entre estes últimos,

Após avaliação seriada do ECG, sem modificações, além
de enzimas cardíacas normais e quadro clínico caracterizado
como de baixo a intermediário risco, os exames funcionais
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• Alta hospitalar precoce com segurança se os dados clínicos
e os exames não mostrarem anormalidades. Probabilidade
de eventos cardíacos de natureza grave < 1% em 30 dias
de evolução após a liberação da UE ou alta hospitalar.
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Figura 15 – Espectro da dor torácica nas unidades de emergência, com implicações clínicas, formas de apresentação da síndrome coronária aguda e metodologias
disponíveis para investigação e estratificação de risco. Cor.: coronárias; IM SSST: infarto do miocárdio sem supradesnível de segmento ST; IM SST: infarto agudo do
miocárdio com supradesnível de segmento ST; Mioc: miocárdio. Fonte: Modificado de Amsterdam EA.154

não invasivos podem representar importante papel na
estratificação de risco do paciente com dor torácica aguda,
sendo que a escolha de cada um, quer CPM, ressonância
cardíaca ou angio-TC, dependerá do objetivo e da questão
clínica a ser respondida.
Teste ergométrico: Sua realização constitui estratégia
importante na avaliação de pacientes com suspeita de
SCA, após estabilização, auxiliando no prognóstico e na
conduta terapêutica. Pacientes com dor torácica no setor de
emergência, identificados como de baixo risco, podem ser
submetidos ao TE, cujo resultado normal confere risco anual
baixo de eventos cardiovasculares, permitindo a alta hospitalar
mais precoce e segura.164 Diretrizes nacionais e internacionais
recomendam o TE como exame de primeira escolha para
a estratificação de risco em pacientes que possam realizar
exercício, por ser procedimento de baixo custo, ter larga
disponibilidade e com baixa frequência de intercorrências,
semelhantes aos testes conduzidos em condições habituais.165
Podem ser empregados a esteira rolante ou cicloergômetro,
utilizando protocolos adequados às condições clínicas do
paciente como os de rampa, Naughton ou Bruce modificado.
No entanto, a logística relacionada à realização do TE na UE
torna-se prejudicada em função da disponibilidade de pessoal
operacional e infraestrutura fora dos horários habituais (p. ex.,
fins de semana e períodos noturnos).
Resumo das indicações do TE na SCA (caracterizar baixo
risco após estratificação clínica inicial)
• ECG basal e biomarcadores (necrose) sem alterações.
• Ausência de sintomas (dor precordial ou dispneia).

• Estabilidade hemodinâmica e condições adequadas para
o esforço físico.
Se o resultado do TE for normal e o paciente evidenciou
boa capacidade funcional, outros procedimentos podem não
ser necessários em virtude do alto VPN da prova.165
Sumário das Recomendações e Evidências
Grau de recomendação I. Nível de evidência: B
• Pacientes de risco baixo (clínica e ECG) e com
biomarcadores normais devem ser encaminhados para
teste ergométrico após 9 a 12 horas. Dentro das rotas da
unidade de dor torácica (UDT) estes exames podem ser
feitos como critério de alta.
• Na impossibilidade de realização do TE ou ECG não
interpretável, o paciente pode ser submetido a exames
provocativos de isquemia associados à imagem não invasiva.
Ecodoplercardiograma (ECO): Fundamental na avaliação
do paciente com dor torácica aguda166-168 e na evolução
da SCA, considerando-se inicialmente informações da
FEVE, alterações contráteis segmentares e presença de
trombos, além de complicações mecânicas (rotura de septo
interventricular, de músculos papilares) resultando em
eventos graves, como parada cardiorrespiratória. Ainda,
dores torácicas de etiologia não coronariana como doença
pericárdica, miocardiopatia hipertrófica, dissecção aórtica na
presença de insuficiência renal que impossibilite a realização
de angio-TC, entre outras, podem ser bem avaliadas pelo
método, que, adicionalmente, à avaliação da presença e
extensão da disfunção ventricular, consegue quantificar
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a gravidade de anormalidades valvares que podem estar
presentes e associadas à etiologia isquêmica.
Sumário das Recomendações e Evidências
Recomendação classe I
• O ECO transtorácico está indicado frente à suspeita clínica
de doenças de aorta e do pericárdio, embolia pulmonar e
valvopatias (nível de evidência: C).
• Nos casos de complicações decorrentes de SCA instável,
como comunicação interventricular e insuficiência mitral
(nível de evidência: C).
• A ecocardiografia de estresse é considerada alternativa ao
teste ergométrico em pacientes com impossibilidade de se
exercitarem (nível de evidência: B).
Recomendação classe IIa
• Pacientes em vigência de dor torácica – ECG em repouso
para determinar a origem isquêmica ou não da dor (nível
de evidência: B).
• Pacientes com IAM não complicado de parede anterior,
com o objetivo de determinar o tamanho exato da lesão
isquêmica (nível de evidência: B).
Em pacientes estáveis em evolução de SCA a ecocardiografia
associada ao estresse farmacológico pré-alta hospitalar pode
identificar isquemia induzida, auxiliar a estratificação de risco
e o manejo médico no seguimento mediato (6 a 12 semanas),
especialmente se os valores de FEVE estiverem abaixo de 40%.
Angiotomografia coronariana: Diversos estudos têm
demonstrado que a angio-TC das artérias coronárias é
importante ferramenta na avaliação da dor torácica aguda,
especialmente nos pacientes de baixo a intermediário
risco.169-172 É procedimento seguro para o diagnóstico de SCA,
podendo reduzir o tempo de seguimento intra-hospitalar e
contribuir para a redução dos custos. No Estudo ROMICAT
II (Rule Out Myocardial Infarction by Cardiac Computed
Tomography II) a duração da permanência hospitalar foi
significativamente menor nos pacientes estratificados pela
angio-TC quando comparado ao grupo submetido à avaliação
convencional (23,2 ± 37 horas vs. 30,8 ± 28 horas).173
Houve também aumento significativo do porcentual dos que
receberam alta diretamente da unidade de emergência, no
grupo estratificado pelo método (46,7% vs. 12,4% p < 0,001),
a despeito do custo mais elevado associado à realização da
angio-TC e de maior tendência ao encaminhamento para
cateterismo e revascularizações.
Com base em publicações recentes, pacientes com dor
torácica aguda de risco baixo a intermediário, ECG não
diagnóstico e marcadores de necrose negativos têm grau de
recomendação Classe I e nível de evidência A para realização
de angio-TC, considerando-se especialmente o VPN do
método. Contudo, na presença de IM SST e IM SSST (Figura
16) há limitações (exceção à dissecção coronária), bem como
frente à DAC conhecida ou revascularização prévia, em que a
existência de próteses intracoronárias (STENT) e cálcio podem
influenciar negativamente na especificidade do exame para o
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fim proposto, restando as possibilidades de avaliação funcional
e repercussão global. Finalmente, deve-se considerar a
exposição a doses elevadas de radiação e qualidade menor das
imagens na exclusão da tríade embolia pulmonar, dissecção
aórtica ou SCA (triple rule – out).174
Cintilografia de perfusão miocárdica (CPM): Destacamse, entre a abrangência de suas aplicações (ver capítulo
Indicações), a avaliação indireta da reserva coronária e,
consequentemente, a estimativa do significado funcional das
estenoses coronarianas, a avaliação da eficácia de intervenções
terapêuticas e a estratificação do risco na SCA. Dentre as
principais indicações da CPM nas 12 primeiras horas do início
dos sintomas, destaca-se a tomada de decisão para a internação
ou não do paciente com dor torácica e suspeita de DAC,
que apresenta ECG normal ou com alterações inespecíficas.
A CPM em repouso, realizada em fase precoce do atendimento
e que é considerada de baixo risco, determina baixo índice
de eventos cardíacos futuros. Estudos recentes demonstraram
que na suspeita de SCA o emprego das imagens de perfusão
com radiofármacos em repouso175,176 também está associado à
menor permanência hospitalar e menor custo, além de poder
reduzir internações desnecessárias.177,178 Adicionalmente,
inúmeras avaliações observacionais demonstraram alto
VPN para imagens normais de perfusão, em repouso, com
o objetivo de descartar IAM ou eventos cardíacos em curto
prazo.179 No estudo de Schaeffer et al.,180 479 pacientes foram
submetidos à CPM em repouso e seguidos por 16 meses.
Desses, 434 apresentaram CPM de repouso “normal” e
45 CPM de repouso “anormal”. No grupo normal, apenas
três (0,7%) pacientes apresentaram eventos cardíacos graves,
com o VPN de 99,3%.180 Igualmente, múltiplas avaliações
demonstraram a eficácia e a segurança da CPM com a técnica
SPECT na abordagem dos pacientes na unidade de emergência
com dor torácica.181-183 No entanto, as amostras populacionais
envolvidas foram mais heterogêneas e com maior número
de fatores de risco para a DAC. A CPM efetivamente previu
quais pacientes precisariam realizar angiografia coronária.
Nabi et al. relataram que 38,3% dos pacientes com CPM
anormal foram submetidos à revascularização, enquanto que
apenas 0,9% dos pacientes com CPM normal posteriormente
se submeteram à intervenção coronária. Dos pacientes com
área de miocárdio em risco (isquemia) envolvendo > 10% de
extensão nas imagens de perfusão, 55% foram submetidos à
revascularização.182,183
O estudo de N Better et al.,184 (PREMIER trial) avaliou
o desempenho da CPM em repouso na investigação da
dor torácica na sala de emergência em 356 pacientes
de baixo a intermediário risco, provenientes de 8 países
em desenvolvimento, incluindo dois centros brasileiros.
O desfecho primário considerado incluiu eventos compostos
de morte, IAM não fatal, angina recorrente e revascularização
coronária aos 30 dias, com os resultados reafirmando a
associação entre imagens normais e bom VPN (= 99,3%)
para eventos graves (morte ou IAM). 184 Adicionalmente,
ressalta-se que a presença de alterações perfusionais em
repouso (cintilografia anormal) foi a única variável que
associou-se, de modo independente, ao desfecho primário
(OR ajustada = 8,19, 95% IC 4,10 - 16.40, p = 0,0001),
de maior expressão quando somente os pacientes injetados
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durante episódios de dor foram considerados (OR ajustada
= 17,35). Por outro lado, resultados considerados de alto
risco indicaram pior prognóstico para eventos cardíacos
futuros (morte, IAM, revascularização miocárdica cirúrgica
ou intervenção percutânea).185,186
No estudo Emergency Room Assessment of Sestamibi for
Evaluation of Chest Pain (ERASE), no qual foram avaliados
pacientes com SCA e ECG normal ou não diagnóstico ainda
na sala de emergência, observou-se taxa de admissão de
54% para os que realizaram CPM e de 63% para os demais,
sugerindo ser a estratégia inicial com cintilografia de repouso
satisfatória, pela demonstração de boa capacidade de
estratificação de risco.184,186
Diretrizes internacionais recomendam o emprego
da imagem de perfusão miocárdica em repouso na dor
torácica aguda como classe I e nível de evidência A para
estratificação de risco em pacientes com suspeita de SCA
e ECG não diagnóstico.187,188
Momento de injeção do radiofármaco: As principais
aplicações da CPM dentro das primeiras horas da chegada
do paciente ao hospital são:
• Injeção do radiofármaco (sestamibi / MIBI ou tetrofosmin
marcados com tecnécio-99m, ou sestamibi- 99mTc e
tetrofosmin-99mTc) em repouso, durante o episódio de dor
torácica, com ECG normal ou inespecífico, objetivando
rápida definição diagnóstica.
• Injeção do radiofármaco em repouso, na ausência de dor
torácica, com ECG normal ou inespecífico, com cessação
do sintoma há menos que 6 horas, mas preferencialmente
dentro das 2 horas precedentes. Wackers et al., 179
demonstraram nos casos de injeção realizada até 6 horas da
dor na SCA que a incidência de anormalidades de perfusão
foi de 84%, diminuindo para 19% quando a administração
intravenosa do radiofármaco ocorreu entre 12 e
18 horas do último episódio doloroso. Kontos et al.,176 não
encontraram redução da sensibilidade para a identificação
de pacientes que evoluíram para IAM ou revascularização
quando a injeção foi realizada no momento da dor ou em
até 6 horas após o término do sintoma.
De modo global, as imagens de perfusão com
radiofármacos na avaliação da dor torácica aguda não
apresentam contraindicações formais, são bem toleradas
pela maioria dos pacientes, sendo a avaliação quantitativa
da isquemia informação de especial importância no processo
de decisão clínica.
PET: Em estudo retrospectivo realizado com mais de 7.000
pacientes que se apresentaram à UE com dor torácica,189
92,5% dos pacientes com PET de estresse ou repouso
positivo foram diagnosticados com SCA, seja por cateterismo
cardíaco, alterações eletrocardiográficas ou biomarcadores
cardíacos positivos. Dos pacientes com defeitos de perfusão
reversíveis em repouso ou no estresse (PET positivo) que se
submeteram à cateterismo cardíaco, 87% foram considerados
como portadores de DAC significativa. Para pacientes sem
anormalidades reversíveis de perfusão e classificados como
exame negativo, não foram notificadas mortes por período
de seguimento de 30 dias. O PET tem resolução espacial

significativamente melhor e maior sensibilidade quando
comparado à CPM. No entanto, os custos elevados e a pouca
disponibilidade desta tecnologia em nosso meio para pacientes
com SCA são fatores limitantes para seu uso rotineiro.
AI e IM SSST: Pacientes com quadro clínico de
alto risco para IAM ou AI devem se submeter a estudo
hemodinâmico. Para os de baixo a intermediário risco e com
AI clinicamente estabilizada, a CPM mostrou importante
valor na estratificação de risco, 190 adicionalmente ao
auxílio ao diagnóstico e manejo médico. Recomenda-se
sua realização dentro das primeiras horas de chegada do
paciente ao hospital, considerando-se candidatos os casos
com história de dor torácica, mas marcadores bioquímicos
sem alterações e ECG normal ou não diagnóstico. Quando
o paciente está sintomático ou imediatamente após a
cessação dos sintomas, a administração intravenosa de
sestamibi-99mTc ou tetrofosmin-99mTc é realizada em repouso
preferencialmente, seguindo-se as aquisições das imagens
logo após ou em até 6 horas da injeção do radiofármaco.
Para a realização da CPM associada ao estresse físico ou
fármacos vasodilatadores em pacientes apropriados (risco
baixo ou intermediário), sugere-se aguardar o controle dos
sintomas ou estabilização da angina por pelo menos 48/72
horas.191 Os pacientes sem isquemia ou infarto e função do
VE preservada apresentam bom prognóstico e podem ser
conduzidos de forma conservadora, enquanto os pacientes
com isquemia significativa induzida durante as provas
associadas devem ser encaminhados para estudo invasivo.
A informação simultânea da perfusão miocárdica e da
função ventricular mediante cintilografia sincronizada com
o ECG (Gated-SPECT) é de importância fundamental, pois
tanto o valor absoluto da FEVE como a extensão e intensidade
dos defeitos de perfusão guardam valor prognóstico para
ocorrência de eventos cardíacos futuros.
Finalmente, com o advento das unidades de dor torácica
(UDT) ou UE na avaliação dos pacientes com suspeita de
SCA e dentro das novas ferramentas disponíveis, quer escores
clínicos de risco, biomarcadores e multimodalidades (exames
não invasivos), sugerem-se algoritmos de apoio à investigação
e tratamento aos diferentes cenários clínicos de apresentação
(Figura 16). Tal implementação objetiva a melhor custoefetividade e menor morbidade e mortalidade no manejo
desta subpopulação, dentro do espectro da doença isquêmica
do coração.
Recomendações e evidências
Classe I
• CPM em estresse e repouso como alternativa aos casos de
limitação para o TE (nível de evidência: C).
Classe II
• Pacientes em vigência de dor torácica podem ser avaliados
pela CPM em repouso para determinar a origem isquêmica
ou não da dor (nível de evidência: A).
IM SSST: A cinecoronariografia é indicação prioritária
no atendimento inicial do paciente com SCA e
supradesnivelamento do segmento ST, visto que a reperfusão
coronária é o objetivo principal. Entretanto, nos casos em
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Figura 16 – Cenários clínicos de pacientes que se apresentam com dor torácica nas unidades de emergência. As situações de SCA diagnosticadas como IAM SST
e AI/IAM SSST tem as orientações estabelecidas pelas diretrizes pertinentes. Na condição de SCA possível ou suspeita sugerem-se as sequências de investigação
diagnóstica e de estratificação acima descritas. AI: angina instável; CPM: cintilografia de perfusão do miocárdio; DAC: doença arterial coronária; IAM SSST: infarto
agudo do miocárdio sem supradesnível de segmento ST; IAM SST: infarto agudo do miocárdio com supradesnível de segmento ST; NL: normal; NLS: normais; SCA:
síndrome coronariana aguda.

que o quadro clínico, o ECG e os marcadores bioquímicos
não são conclusivos a CPM pode agregar valor diagnóstico
e prognóstico incremental. Em geral, tais situações são
caracterizadas por quadro clínico atípico em pacientes com
alterações eletrocardiográficas inespecíficas do segmento ST,
bloqueio do ramo esquerdo e, principalmente, nos que são
atendidos precocemente ou mais tardiamente em relação ao
início do quadro, já fora do período ideal para a dosagem dos
marcadores bioquímicos.
Recomendações e evidências da CPM de estresse e repouso
após IM SSST
Classe I
• Antes da alta hospitalar nos pacientes estáveis não
submetidos à cinecoronariografia, para avaliação de risco
e decisão terapêutica (nível de evidência B).
• Avaliação complementar após cinecoronariografia, nos
casos de dúvida, com vistas à definição e quantificação de
isquemia para eventual revascularização miocárdica (nível
de evidência B).
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8. Tomografia por Emissão de Pósitrons em
Cardiologia
8.1. Introdução
Os defeitos de perfusão miocárdica avaliados pela
utilização de radiofármacos e induzidos por estresse estão
bem estabelecidos como técnica capaz de diagnosticar
e prognosticar a identificação de doença coronária com
limitação de fluxo. Na CPM sua interpretação tem sido
primariamente qualitativa, semiquantitativa e quantitativa,
avaliando a perfusão regional em termos relativos.95,102,121,192-196
8.2. Princípios Básicos da Emissão de Pósitrons e
Principais Indicações
A PET, consiste em metodologia específica de medicina
nuclear, diferente da amplamente utilizada gama-câmara
ou câmara Anger, empregada na CPM, técnica comumente
denominada SPECT. A PET, diferentemente da SPECT, utiliza
emissores de pósitrons, partículas semelhantes ao elétron
(exceto pelo fato de ter carga elétrica positiva), de meia-vida
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muito curta. O princípio do PET consiste na detecção de dois
fótons (raios gama) que são emitidos diametralmente opostos
por ocasião da aniquilação do pósitron no choque com um
elétron na periferia do átomo. Essa detecção se dá por meio
de uma série de cristais dispostos ao longo de 360 graus, em
um detector em forma de anel, que circunda o paciente. Essa
detecção de dois fótons emitidos em direção diametralmente
oposta, a exatos 180º graus, com um circuito de coincidência
existente no equipamento PET, diferencia este do SPECT, que
trata de fótons únicos.197
Desde que as câmeras PET passaram a utilizar colimação
eletrônica, não houve mais a necessidade de colimadores
mecânicos de chumbo, permitindo maior sensibilidade que
os sistemas SPECT. Os sistemas PET atuais 3D têm 5 vezes a
sensibilidade dos mais antigos PET 2D. Por outro lado, existe
mais atenuação nos estudos de PET do que pela técnica
SPECT, fazendo com que a correção de atenuação seja uma
necessidade na reconstrução das imagens da PET. Os sistemas
mais atuais, que dispõem de um recurso denominado time
of flight (TOF) baseiam-se na velocidade da luz para localizar
o evento de aniquilação em um raio direcional muito menor
que as câmaras PET convencionais, resultando em aumento
de resolução espacial.
A metodologia já está bem estabelecida como método
padrão na avaliação da viabilidade miocárdica (seção de
Viabilidade Miocárdica) com o uso de um análogo da glicose
marcado com flúor-18 (FDG-18F), técnica esta que, apesar
de sua pequena utilização na prática clínica nacional, seria
amplamente viável na maioria dos serviços de medicina
nuclear que dispõem de PET no Brasil. Seu uso na avaliação da
perfusão miocárdica não é necessariamente uma técnica nova,
data de mais de 30 anos e vem evoluindo desde então.198-200
Contudo, sua utilização clínica ficou restrita por muitos anos
em razão de sua complexidade metodológica, dos altos custos
operacionais e da pequena disponibilidade de aparelhos
e traçadores. Recentes avanços tecnológicos permitiram
redução dos custos, e o seu emprego cada vez mais frequente
na oncologia resultou no aumento da disponibilidade de

aparelhos. Hoje já é possível e validada197 a estimativa do
fluxo coronário absoluto e da reserva de fluxo de modo não
invasivo por essa técnica. Já na realidade brasileira o cenário
é oposto, a despeito de pequena experiência por meio de
protocolo de pesquisa, não sendo disponível a metodologia
na prática clínica. Mesmo com a existência de câmaras PET
distribuídas pelo país há falta de outros radiotraçadores para
a modalidade e de viabilidade econômica.
8.3. Traçadores Radioativos para Uso em Princípios
Básicos da Tomografia por Emissão de Pósitrons
Diferentes radiotraçadores disponíveis permitem identificar
em nível molecular processos vasoativos, metabólicos ou
neurológicos presentes em diversas miocardiopatias e na
aterosclerose. As imagens adquiridas permitem avaliar o
sistema cardiovascular em diferentes níveis, incluindo:
perfusão,201-203 metabolismo,204-207 inervação simpática208,209 e
inflamação;210-212 dependendo do traçador utilizado. Estudos
de perfusão miocárdica através da PET podem ser realizados
com diferentes traçadores, cada um com características
específicas, vantagens e desvantagens (Tabela 24).
O rubídio-82 (82Rb) e a amônia marcada com nitrogênio-13
( NH3) são aprovados para uso clínico pelo U.S. Food and
Drug Administration (FDA), sendo mais comumente utilizados
nos EUA. Já a água marcada com oxigênio-15 (H2O-15O) tem
sido utilizada, principalmente, para pesquisa nos EUA, pois
se difunde livremente entre o sangue e o miocárdio, o que a
torna ideal para medidas quantitativas de fluxo. Na América
do Sul e no Brasil, os custos associados, principalmente
aos traçadores, limitam sua utilização. Experiências iniciais
com perfusão miocárdica empregando PET e 82Rb têm sido
conduzidas no Instituto do Coração de São Paulo (InCor).213
O 82Rb, sendo o único desses traçadores produzidos em
sistema de gerador, a partir do estrôncio-82, apresenta
vantagem em relação aos demais, cuja produção depende
de ciclotron. Esses geradores podem ser transportados, e no
caso específico do Brasil, com importação específica para esta
finalidade. A meia-vida física curta, de 76 segundos, constitui
13

Tabela 24 – Principais características dos radiotraçadores de perfusão miocárdica marcados com emissores de pósitrons
Rubídio-82 (82Rb)
Meia-vida física

Amônia marcada com
Nitrogênio-13 (13NH3)

Água marcada com
Oxigênio-15 (H2O-15O)

Flurpiridaz-18F

1,27 min

9,97 min

2,04 min

110 min

40% a 70%

94% a 98%

95% a 100%

> 90%

Método de produção

Gerador de estrôncio-rubídio 82
(82Sr/Rb)

Ciclotron

Ciclotron

Ciclotron

Vantagens

• Comercialmente disponível na
forma de gerador
• Capacidade de avaliar fluxo
quantitativamente
• Meia-vida curta para testes
rápidos
• Baixa radiação

• Alta resolução de contraste
• Capacidade de avaliar o fluxo
quantitativamente
• Potencial para uso com
exercício

• Ideal para quantificação de
fluxo
• Meia-vida curta para testes
rápidos
• Baixa Radiação

• Alta resolução de contraste
• Capacidade de avaliar o fluxo
quantitativamente
• Potencial para uso com
exercício
• Pode ser distribuído por
produção central

• Meia-vida muito curta não
permite exercício
• Menor resolução

• Necessita de cíclotron no local
• Heterogeneidade
Distribuição

• Necessita de cíclotron no local
• Meia-vida muito curta não
permite exercício

• Não disponível
comercialmente

Fração de extração (fluxo)

Desvantagens
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outro ponto favorável, uma vez que implica em dosimetria
muito baixa para o paciente, com exposição estimada menor
que 2 mSv, em protocolo de estresse e repouso, incluindo
a tomografia para correção de atenuação.Por outro lado,
torna o estresse com exercício inviável considerando-se o
elevado custo, possível apenas para centros de alto volume,
realizando cerca de 40 exames semanalmente.214 As tabelas
para pagamento de procedimentos médicos no Brasil, até
o presente momento, restringem o pagamento do PET para
indicações oncológicas, o que dificulta a utilização para
a cardiologia. O uso da 13NH3 requer um cíclotron, com
instalação de altíssimo custo, mas fornecendo imagens de
alto contraste devido a alta fração de extração de primeira
passagem. Oferece boa acurácia na medida absoluta do fluxo
sanguíneo miocárdico (FSM) e a meia-vida relativamente
longa, aproximada de 10 minutos, permite sua utilização com
o exercício físico.215
O flurpiridaz-18F é um novo traçador, que apesar de
necessitar de um ciclotron para sua produção, a sua
marcação com flúor-18 permite que se utilizem os sistemas
de produção e distribuição já amplamente disponíveis para
o uso oncológico do PET. Devido à meia-vida relativamente
mais longa, de 110 minutos, é adequado para o uso associado
ao teste ergométrico. Sua alta fração de extração de primeira
passagem também o torna ideal para a quantificação de
fluxo. Atualmente seu uso está sob avaliação em estudo de
Fase III.216-220
8.4. Uso da PET na Avaliação de Isquemia do Miocárdio
Apresenta vantagens sobre a técnica SPECT convencional,
entre elas as maiores resolução espacial e taxa de contraste,
maior sensibilidade que os traçadores classicamente utilizados
na CPM (tálio-201 e radiofármacos marcados com tecnécio99m) e maior especificidade considerando-se o sistema de
correção de atenuação baseado na TC acoplada, que resulta
em melhor capacidade de diferenciar defeitos de perfusão
verdadeiros de artefatos de atenuação.201,221-223 Essas vantagens
se aplicam notadamente para algumas populações especiais,
como pacientes obesos e mulheres com mamas volumosas,
em que a atenuação dos raios gama em tecidos moles pode
ser um fator de maior importância na qualidade final das
imagens cardíacas.
O objetivo em avaliar a perfusão miocárdica com o
PET é a detecção de estenoses coronárias fisiologicamente
significantes, auxiliando o manejo clínico em pacientes
com DAC conhecida ou suspeita; e naqueles sem doença
conhecida, porém com fatores de risco, de modo a avaliar
a progressão da aterosclerose. Também, determinar a causa
de sintomas isquêmicos e recomendar tratamento clínico ou
revascularização, além de estimar o potencial para futuros
eventos adversos e melhorar a sobrevida dos pacientes. Uma
de suas potencialidades é a de ser a modalidade não invasiva
de escolha para quantificar acuradamente o FSM. Permite
a quantificação em termos absolutos da ordem de ml.min
por grama de miocárdio nas fases de estresse e repouso.
A razão entre os dois fluxos é dita reserva de fluxo miocárdico
(RFM), um parâmetro valioso que permite superar uma das
limitações atualmente existente nas imagens de perfusão do
SPECT convencional, quando da avaliação de pacientes com
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DAC multi-arterial.
Resultados de estudos invasivos (FAME-1 e FAME-2) que
analisaram a FFR demonstraram seu valor na avaliação do
significado funcional de estenoses de um único vaso.224,225
Alguns trabalhos evidenciaram correlação entre a RFM
regional e a FFR medida invasivamente, sem, no entanto,
compará-las diretamente.113,226
As medidas quantitativas do PET (FSM) em termos absolutos
representam uma mudança de paradigma na avaliação e
no manejo de pacientes com DAC, desvinculando-se do
padrão-ouro anatômico (cinecoronariografia) previamente
estabelecido há décadas e voltando-se à abordagem
funcional. Ainda, permitem a expansão do uso das
imagens de perfusão do atual cenário final de detecção de
lesões epicárdicas com limitação de fluxo, para estágios
mais precoces da aterosclerose, disfunção microvascular
(Figura 17) e avaliação de redução balanceada de fluxo na
doença triarterial. Oferecem a oportunidade de monitorar
respostas às mudanças de estilo de vida ou fatores de risco
e intervenções terapêuticas.227,228
Recentemente, duas metanálises que avaliaram a
metodologia apontaram para acurácia diagnóstica superior
da PET em comparação à técnica SPECT. A primeira
comparou os métodos PET e SPECT sincronizado com
o ECG e associado à correção de atenuação. Em análise
da curva ROC, a área sob a curva para o PET e SPECT foi
respectivamente 0,95 e 0,90 (p < 0,0001), mostrando
discreta superioridade para o PET. A segunda apontou o
82
Rb como o traçador mais utilizado, resultando em maior
sensibilidade do PET. Já a especificidade, apesar de superior,
não foi estatisticamente significativa.222
Quanto ao prognóstico, assim como no SPECT, em que
os dados são abundantes, robustos e bem estabelecidos, a
perfusão miocárdica no PET quando normal é indicativa de
bom prognóstico, com eventos cardíacos maiores variando
de 0,09% a 0,9% no seguimento de 1 ano, a depender da
população analisada. Por outro lado, os eventos adversos
aumentam de acordo com a extensão dos defeitos de perfusão
na PET. Em registro recentemente publicado, incluindo mais de
7.000 pacientes, demonstrou-se que o risco potencial (hazard
ratio - HR) de morte cardíaca aumenta a cada incremento de
10% na extensão do defeito de perfusão, classificado em leve,
moderado e acentuado, respectivamente, HR: 2,3 (intervalo
de confiança 95% IC: 1,4-3,8; p = 0,001); HR: 4,2 (95% IC:
2,3-7,5; p < 0,001) e HR: 4,9 (95% IC: 2,5-9,6; p < 0,0001)
em relação ao exame normal.221
8.5. Preparo do Paciente, Tipos de Estresse e Dosimetria
O preparo inclui jejum de 6 horas com exceção de água,
evitar bebidas com cafeína e alimentos ou medicamentos
contendo xantinas (teofilina, teobromina) por pelo menos 24
horas. Os protocolos de estresse são de modo geral genéricos
para todos os tipos de agentes perfusionais, guardando
semelhança com aqueles da CPM pela técnica SPECT, sendo as
diferenças específicas em função dos protocolos de aquisição.
A dosimetria atual para estudos com rubídio-82 (82Rb) em
adultos, considerando-se a atividade máxima administrada
por dose de 60 mCi, pode variar de 1,1 a 3,5 mSV de dose
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Figura 17 – Paciente de 53 anos, pardo, portador de insuficiência renal crônica em hemodiálise, hipertrofia ventricular esquerda. Avaliação pré-transplante renal. Sentido
anti-horário: A) Perfusão com PET rubídio-82 sem defeitos segmentares de captação nas diferentes paredes do ventrículo esquerdo. B) Tomografia de coronárias com
evidência de cálcio parietal nas artérias descendente anterior (DA) e circunflexa (CX), mas sem lesões obstrutivas. C) Quantificação do fluxo sanguíneo miocárdico e
D) Reserva de fluxo, difusamente reduzida em todos os territórios coronários (no gráfico de barras são considerados valores anormais fluxos coronários < 2,0 ml.min-1.
grama-1 de miocárdio; zona cinzenta entre 2,0 e 2,5 ml.min-1.grama-1; e valores normais > 2,5 ml.min-1.grama-1) apesar da ausência de doença obstrutiva epicárdica,
indicando doença microvascular. Fonte: INCOR, FMUSP, SP.

efetiva total. Com os atuais avanços de instrumentação das
câmaras PET, podem ser adquiridos estudos de boa qualidade
diagnóstica, com atividades injetadas que variam de 20 a 40
mCi por dose de repouso e esforço, resultando em exposições
ainda menores. Nos estudos com amônia marcada com
nitrogênio-13 (13NH3) a atividade habitual é de 10 a 20 mCi
por dose (que corresponderia a 1,48 mSv por dose), podendo
ser usada até 25 a 30 mCi em pacientes com índice de massa
corporal (IMC) elevado, com dosimetria relativamente mais
baixa em função da meia-vida mais curta e a baixa energia
de seu pósitron.
A evolução dos sistemas de imagem tem permitido o
desenvolvimento do PET/TC com capacidade de realizar
imagens híbridas, ou seja, utilizar a TC não apenas para
correção de atenuação, mas também para quantificação
do EC e de aquisição da angio-TC de coronárias, além de
permitir a fusão dessas imagens, facilitando a integração das
informações anatômicas e funcionais. Outro grande avanço foi
representado por sistemas PET incorporados à PET/RM. Essa
nova modalidade de imagem híbrida tem enorme potencial

na avaliação estrutural, funcional, caracterização tecidual
e redução da exposição à radiação.229-231 Amplia-se, assim,
a possibilidade do desenvolvimento de novos trabalhos,
objetivando expandir os dados sobre as aplicações clínicas
e benefícios diagnósticos e prognósticos do PET nos estudos
das mais diversas condições cardiovasculares.
Sem dúvida, as medidas objetivas da reserva de fluxo
coronário poderão ser estendidas à metodologia CPMSPECT, evidenciando a habilidade da medicina nuclear em
realizar a quantificação do FSM e permitindo um parâmetro
adicional para avaliar a perfusão, assim como a reserva
miocárdica, com o resultante impacto no manejo clínico dos
pacientes, orientando de modo objetivo a decisão sobre a
revascularização (Figura 18).232
Desde que superadas as barreiras da disponibilidade e
redução dos custos, tanto dos sistemas de imagem, quanto dos
traçadores, especialmente para países em desenvolvimento
como o Brasil, delineia-se de modo promissor a aplicação
crescente desta nova metodologia em cardiologia.
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Figura 18 – Reserva de fluxo coronário (RFC). À esquerda: Nos pacientes com RFC alta, não houve diferenças estatisticamente significativas na taxa ajustada de
eventos anuais, apesar da redução aparente observada nos pacientes submetidos à angioplastia ou cirurgia revascularização. À direita: no pacientes com RFC baixa,
o benefício em reduzir eventos é significativo para ambos os procedimentos. Fonte: Adaptado de Taqueti VR et al.232

9. Integrando Modalidades Diagnósticas em
Cardiologia – Casos Tutoriais
9.1. Introdução
A evolução tecnológica tem facilitado o desenvolvimento
de excelentes ferramentas para estabelecer tanto o diagnóstico
quanto estimar o prognóstico da DAC. Esses avanços nos
permitem avaliar de forma não invasiva diferentes aspectos
da anatomia e fisiologia do coração com grande acurácia.
De maneira mais importante, dispomos hoje de métodos
que auxiliam a estabelecer o melhor curso de tratamento,
nas mais diversas situações clínicas de pacientes com
doenças suspeitas ou conhecidas, sejam sintomáticos ou
assintomáticos. Essa grande oferta de alternativas também
impõe um desafio adicional ao médico. Definir a melhor
estratégia e a sequência complementar de avaliação que
seja a mais racional possível na utilização de recursos para
cada uma das diversas situações clínicas, garantindo não só
a melhor assertividade na avaliação, mas o melhor benefício
considerando os custos assistenciais. Geralmente os médicos
devem procurar orientar a investigação inicial objetivando o
emprego do menor número de exames diagnósticos para uma
avaliação eficaz. Entretanto, na era de multimodalidades, a
realização de mais de um exame, se faz necessário antes da
tomada da melhor decisão terapêutica. Muitas vezes torna-se
necessária a avaliação combinada de fenômenos diferentes do
coração, como por exemplo, definir a repercussão fisiológica
de uma determinada lesão anatômica.
Duas perguntas vinculadas às bases da semiologia
médica e à essência da medicina referem-se a quem é o
paciente e qual é a informação que o médico procura?
Nessa abordagem, tornam-se claras a aplicação das boas
técnicas em medicina clínica, como anamnese e exame
físico completos, possibilitando ao médico a elaboração
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do perfil inicial de seu paciente e o estabelecimento das
hipóteses diagnósticas mais prováveis. Implícita e não menos
importante é a estimativa conjunta da probabilidade préteste da doença233 e o conhecimento da acurácia do teste
determinando a probabilidade pós-teste de um resultado
verdadeiro ou falso (Teorema de Bayes). A aplicação deste
princípio básico, associado ao conhecimento sobre o que
as diferentes ferramentas diagnósticas podem oferecer,
permite a elaboração da melhor estratégia de investigação.
A confirmação ou a exclusão da presença de DAC do ponto de
vista anatômico ou, alternativamente, a busca da repercussão
fisiológica da isquemia do miocárdio induzida por provas de
estresse, têm implicações distintas para o manejo do paciente.
A procura de uma ou da outra resposta dependerá do paciente
em questão e qual a pergunta que o médico quer responder.
9.2. Integrando a Fisiologia (Teste Ergométrico e a
Cardiologia Nuclear) e a Anatomia (Escore de Cálcio e a
Angiotomografia Coronariana)
TE, também denominado teste de esforço ou de exercício,
que evidencia bom desempenho (alta carga de trabalho)
e resultado normal, bem como CPM com ausência de
isquemia não representam, da mesma forma, ausência de
DAC. Entretanto, traduzem que mesmo na presença de
DAC, esses achados estão associados a melhor prognóstico
em relação aos pacientes com isquemia, sendo sua utilização
extremamente útil para a estratificação de risco dos pacientes
com ou sem a doença. Por outro lado torna-se importante
saber que as metodologias baseadas em anatomia das
artérias coronárias, como a angio-TC coronariana, também
podem estratificar o risco, mas a presença de aterosclerose
detectada por essa modalidade não implica em prognóstico
necessariamente ruim e muito menos significa que o paciente
será beneficiado por procedimentos de revascularização do
miocárdio. Pode representar apenas que o prognóstico é
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pior do que de um indivíduo sem aterosclerose. Reafirma-se,
portanto, a necessidade do médico ter conhecimento global
de seu paciente e também de claramente delinear a estratégia
de investigação para o que busca, estando implícitos o
conhecimento básico sobre os prós e contras da propedêutica
disponível, aproveitando ao máximo a evolução tecnológica
que foi verificada nos últimos anos. Em princípio, todas as
modalidades que estão sendo comentadas podem ser usadas
para diagnóstico e prognóstico. Mas é evidente também que
todas elas têm pontos fortes e também limitações, não sendo,
necessariamente, uniformes para todos os pacientes, ou seja,
há determinadas características do paciente em que um teste
pode ser superior ou inferior ao outro (Tabela 25).
Após responder as duas perguntas iniciais: quem é o
paciente e qual a principal hipótese diagnóstica, o médico
precisa responder a terceira pergunta – qual o teste mais
adequado para este paciente e para a pergunta que
quero responder? Para isso, é essencial que se conheçam
as principais vantagens e desvantagens dos exames,
integrando os resultados no teorema de Bayes e definindo,
assim, a probabilidade pós-teste. Da mesma forma, deve-se
identificar quando será necessária a avaliação continuada ou
complementar, para a obtenção de informações adicionais
antes do melhor manejo (Figura 19).
Das técnicas que vem sendo abordadas, a angio-TC é a
mais recente, evidenciando grande evolução tecnológica
notadamente nos últimos 10 anos. Dados de estudos
clínicos importantes vêm consolidando e reconhecendo
o valor desta modalidade e como integrá-la às demais
ferramentas disponíveis. Antes do advento da angio-TC,
a pesquisa da anatomia do paciente apresentava maior
dificuldade, principalmente obtida por meio do cateterismo
cardíaco, com todas as limitações, complicações e custos
associados às intervenções invasivas. O desenvolvimento
de uma técnica não invasiva e de relativa simplicidade e
rapidez na aquisição de imagens, permitiu em anos recentes
o resgate do papel da avaliação anatômica do coração como
ferramenta para diagnóstico e prognóstico, integrando,
assim, a angio-TC ao cenário das multimodalidades. Já
os testes que permitem a avaliação da fisiologia cardíaca,

como o TE e a cardiologia nuclear com a CPM, vêm
sendo utilizados na rotina há muitas décadas, e por
serem não invasivos foram empregados em um número
enorme de pacientes com DAC suspeita ou conhecida.
Muito se aprendeu sobre a capacidade destas ferramentas
para o diagnóstico e, principalmente, para estabelecer
prognóstico, assim definindo o melhor curso de tratamento.
Desde os primórdios do TE, inicialmente nos anos
1950, seguido da CPM nos anos 1970, as informações
obtidas destacam o grande valor da fisiologia, em especial
na avaliação da reserva de fluxo coronário, com dados de
grande consistência para a estratificação do risco de morte
cardíaca em um paciente com DAC conhecida ou suspeita.
Diferentes variáveis fisiológicas auxiliam na caracterização
de indivíduos em baixo, intermediário ou alto risco. Mas
nem sempre os resultados dessas provas são concordantes,
tanto quando comparamos testes fisiológicos entre si (TE
com CPM) ou anatômicos (angio-TC e cateterismo). Mais
frequentes são as potenciais “discordâncias” e situações que
podem gerar dúvidas quando são comparadas anatomia e
fisiologia, em especial nos momentos atuais com a expansão
da utilização da angio-TC.
O escopo deste texto não é a revisão de detalhes em
relação às variáveis envolvidas, mas sim, a integração de
informações obtidas das diferentes ferramentas não invasivas
disponíveis, em especial as inter-relações da CPM, angio-TC
e o TE. De modo resumido, as principais variáveis do TE que
representam alto risco são: a baixa capacidade funcional,
a maior magnitude do infradesnível de ST, a ocorrência
em múltiplas derivações, o aspecto descendente de ST, o
supradesnível de ST em derivações sem onda “Q”, a resposta
cronotrópica deprimida, a queda da pressão arterial ao esforço,
a presença de arritmia ventricular complexa, a manifestação de
angina em carga baixa, entre outros. Na CPM os marcadores
principais de gravidade são: os defeitos de perfusão extensos
e de intensidade acentuada, em especial os transitórios
(hipocaptação transitória) em mais de 1 território e os padrões
mistos de fibrose associados à isquemia (hipocaptação
persistente associada à transitória), a dilatação do VE induzida
pelo estresse, a captação do traçador no VD e ou nos pulmões,

Tabela 25 – Principais vantagens e desvantagens do teste ergométrico (TE), cintilografia de perfusão do miocárdio (CPM) e angiotomografia
coronariana (angio-TC) na avaliação de doença arterial coronariana (DAC)

TE

CPM

Angio-TC

Vantagens

Desvantagens

• Amplamente disponível
• Relativa baixa complexidade
• Relativo baixo custo
• Não envolve radiação

• Necessita capacidade de exercitar-se
• ECG pode ser não interpretável
• Acurácia limitada
• Não detecta DAC inicial

• Localiza e quantifica isquemia
• Avalia perfusão e função de VE associada a exercício
• Avalia isquemia em incapacitados de exercitar-se
• Permite monitorar tratamento

• Complexidade tecnológica
• Usa radiação
• Artefatos de atenuação
• Não detecta DAC inicial

• Exclui DAC com grande acurácia
• Detecta DAC em fase inicial
• Permite avaliação anatômica (p. ex., coronárias anômalas)
• Exame rápido

• Pode superestimar obstruções
• Limitado uso em DAC conhecida
• Limitada para aspectos fisiológicos
• Usa radiação

ECG: eletrocardiograma; VE: ventrículo esquerdo. Fonte: Adaptado de Vitola JV.234
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Figura 19 – A importância do médico integrando informações de diferentes modalidades diagnósticas em uma era de multimodalidades. De forma geral as modalidades
diagnósticas mais utilizadas no Brasil são: o teste ergométrico, o ecocardiograma, a cintilografia de perfusão miocárdica, a angiotomografia para avaliação da
anatomia coronariana e do escore de cálcio, a ressonância magnética cardíaca e, finalmente, a cineangiocoronariografia invasiva (cateterismo cardíaco). Neste
cenário o médico é central no estabelecimento da melhor estratégia de investigação e deve fazer as seguintes perguntas: (1) qual o perfil clínico do meu paciente?
(2) qual a informação que procuro para as hipóteses clínicas que levantei? (3) qual teste fornecerá esta informação? (4) necessito de outras informações para tomada
de decisão e manejo do paciente? Fonte: Vitola JV.234

a baixa FEVE e a disfunção de VE com ou sem dilatação
transitória associada ao esforço. Igualmente, de modo inverso,
os aspectos associados a baixo risco no TE são representados por
alta capacidade funcional, ausência de infradesnivel importante
de segmento ST e de angina ao esforço, a boa resposta
hemodinâmica, com elevação adequada da FC e da pressão
arterial, além de ausência de arritmias ventriculares complexas.
No caso da CPM os marcadores de bom prognóstico estão
associados à perfusão miocárdica normal e a função ventricular
preservada de VE. Na maior parte das vezes, principalmente,
nos casos de maior gravidade, as modalidades diagnósticas
são concordantes, ou seja, um paciente com achados de alto
risco ao TE, provavelmente, evidenciará defeitos importantes
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na CPM, correspondendo à anatomia coronária compatível
com DAC avançada. Entretanto, há diferentes cenários com
discordâncias de resultados que impõem desafios ao melhor
manejo do paciente.
Os casos expostos a seguir têm a intenção de integrar dados
clínicos com a utilização de multimodalidades, estendendo a
discussão dentro do processo de decisão médica, entendendo,
interpretando e sugerindo como conduzir as concordâncias
e, principalmente, as discordâncias. A Figura 20 ilustra um
conceito em que o médico começa a avaliação empregando
a propedêutica médica de anamnese e exame físico em fase
inicial (I), elaborando as principais hipóteses diagnósticas,
aspectos fundamentais para definir a melhor estratégia
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de investigação. Em seguida, dependendo das perguntas
que foram formuladas, são obtidos testes diagnósticos
relativamente simples ou mais básicos (II), como por exemplo:
o ECG de repouso, o TE, o ECO de repouso e, eventualmente,
EC. Em seguida, conforme a necessidade de informações
adicionais e dependendo das hipóteses diagnósticas
consideradas, podem ser consideradas a aplicação de
tecnologias de imagem não invasiva mais avançada (III), como
a angio-TC, a CPM e, potencialmente, a ressonância magnética
cardíaca (RMC). Com o conhecimento cientifico sobre o valor
diagnóstico e prognóstico, tanto dos testes básicos quanto
das tecnologias mais avançadas de imagens não invasivas, é
possível estabelecer filtros para a seleção dos pacientes que
realmente necessitam de um teste invasivo como o cateterismo
cardíaco (IV), visualizando notadamente o planejamento da
revascularização do miocárdio.

9.3. Exemplos Práticos de Integração de Modalidades
1. Paciente com TE anormal, escore de Duke caracterizado
como risco intermediário e CPM normal
História clínica: mulher de 50 anos, hipertensa e
dislipidêmica, com sintomas atípicos e TE limítrofe.
Encaminhada à CPM (Figuras 21 e 22).
Achados: paciente exercitou-se 8,5 minutos no protocolo
de Bruce, com respostas satisfatórias de FC e pressão arterial.
Reproduz os achados do TE que motivaram a solicitação da
CPM, com infradesnivel de segmento ST que oscila de 1 a
1,5 mm após 80 mm do ponto J, de aspecto variável entre
ascendente lento a horizontalizado, em várias derivações
(Figura 21). Negou precordialgia, mas houve manifestação
de desconforto cervical e mandibular. O cálculo do escore

Figura 20 – Conceito de uma estratégia racional na avaliação e integração de modalidades em sequência lógica de investigação para pacientes estáveis. Inicia-se com
o melhor raciocínio para formulação de hipóteses diagnósticas (I), partindo em seguida para testes mais básicos (II), como o TE, o ECO e o ECG, passando, conforme
necessário, para modalidades de imagens não invasivas mais avançadas (III), como a angio-TC, a CPM e a RMC. Os testes não invasivos, sejam eles os básicos
ou avançados, devem servir como “filtros” para o teste invasivo, o cateterismo cardíaco (IV), que deve servir para planejamento de tratamento avançado apenas em
pacientes em que a revascularização do miocárdio esta sendo considerada.234
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Figura 21 – Caso 1 - Traçados eletrocardiográficos no pico do esforço e recuperação inicial com alterações (explicação no texto).

de Duke [ED = Tempo min. - (5 x ST) - (4 × Índice Angina)]
resultou em risco intermediário, independente se for
considerado o sintoma como sendo anginoso [+ 8.5 - (5×1.5)
- (4×1)] = - 3 ou não [+8.5 - (5×1.5) - 4×0] = +1). CPM
dentro da normalidade.
Comentários: situação das mais frequentes no laboratório de
cardiologia nuclear. As primeiras perguntas a serem elaboradas
referem-se ao risco definido pelo TE – respostas anormais
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podem caracterizar baixo, intermediário ou alto risco. Para a
CPM a melhor indicação encontra-se no risco intermediário,
como foi o caso desta paciente. Deve ser idealmente associada
ao exercício físico em vez das alternativas farmacológicas;
quando normal, estratifica o risco para baixo e na maioria dos
casos indicará probabilidade de morte inferior a 1% ao ano,
implicando em manejo médico conservador. A investigação
pode ser interrompida neste momento, concluindo-se que
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Figura 22 – Caso 1 - Cintilografia de perfusão do miocárdio dentro da normalidade. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gama-câmara), equipado
com detectores sólidos de cadmio, zinco e telúrio.

os sintomas da paciente não estão relacionados à isquemia
significativa do miocárdio, demandando prevenção com
o objetivo do controle da hipertensão e da dislipidemia.
Outros achados da prática clínica incluem pacientes com
capacidade funcional semelhante ao caso descrito e maior
magnitude de infradesnivel do segmento ST, resultando em
escore de Duke de alto risco, mas, com ausência de angina
ao esforço e pela boa capacidade funcional o médico suspeita
que o cálculo esteja superestimando o risco pelo TE. Tais
achados podem ser observados de modo mais frequente
em hipertensos, possivelmente relacionados à hipertrofia
miocárdica. Em experiência nacional, Vitola et al. estudaram
pacientes com escore de Duke de alto risco e resultados da
CPM, encontrando em 70% destes indivíduos anormalidades
perfusionais.235 Entretanto, outros 30% evidenciaram CPM
normal e demonstraram se tratar de pacientes com excelente
prognóstico. Assim, em casos específicos, mesmo na presença
de alto risco caracterizado pelo mesmo escore, apropria-se
a aplicação de multimodalidades como, por exemplo, a
associação do estresse físico com as imagens não invasivas
da CPM antes de prosseguir a investigação com cateterismo.
Adicionalmente, a angio-TC poderá também ser utilizada em
alguns casos, considerando-se seu alto VPN, objetivando o
esclarecimento diagnóstico e exclusão de DAC importante,
em especial em pacientes jovens, em que a probabilidade de
resultado “falso-positivo” no TE é maior.
2. Paciente com TE normal e CPM anormal
História clínica: homem, 36 anos, DM de longa data,
em uso de insulina, obeso e hipertenso. Sintomas atípicos

notadamente relacionados à fadiga aos esforços. Encaminhado
à CPM para pesquisa de isquemia após TE normal mas com
baixa sensibilidade por eixo elétrico desviado para a esquerda
(sugestivo bloqueio divisional anterossuperior esquerdo –
BDAS esquerdo ou BDASE) no ECG de repouso.
Achados: o ECG de repouso sugere BDAS esquerdo
(Figura 23). O tempo de exercício no protocolo Bruce foi
de 10 minutos, sem angina e/ou alterações do segmento
ST (Figura 24). As imagens de perfusão evidenciam
hipocaptação transitória de grande extensão e intensidade
moderada a acentuada, sugestiva de isquemia, envolvendo
de modo predominante as paredes inferolateral, lateral,
anterior e anterosseptal do VE, estendendo-se ao ápice
(Figura 25). Observar como a cavidade do VE dilata-se após
o esforço físico, com aparecimento de hipocinesia difusa
e queda da FEVE de 55% para 45% quando comparadas
ambas as etapas.
Comentários: frente a um TE normal, em alta carga ou
bom desempenho, sem angina ou alterações do ST, será em
geral considerado paciente de baixo risco pós-teste, mas
nem sempre isso é verdadeiro como exemplificado neste
caso. Um TE normal tampouco representa ausência de DAC,
potencialmente evidenciada pela presença de cálcio nas
artérias coronárias à angio-TC ou por isquemia detectada por
uma técnica mais sensível como a CPM. Conforme a evolução
do conhecimento médico na era de multimodalidades tornase possível também a reestratificação mesmo em pacientes
de baixo risco na ergometria, em caráter de exceção. Devese considerar tais possibilidades de modo mais frequente
em pacientes com história familiar de DAC precoce,
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DM, múltiplos fatores de risco combinados, em especial
naqueles com elevado risco clínico (escore de Framingham)
e pacientes com BDAS esquerdo no ECG de repouso.
O caso apresentado exemplifica exatamente o cenário de
um paciente de alto risco clínico (múltiplos fatores de risco,
incluindo DM), com BDAS esquerdo no ECG de repouso
e TE de baixo risco, que foi reestratificado para um nível

mais elevado de risco com a imagem de perfusão, devido
à presença de isquemia importante e disfunção de VE ao
esforço, indicadores de alto risco. Nessa condição, com testes
discordantes, mas em paciente jovem, sintomático (provável
equivalente isquêmico), alto risco clínico confirmado pelo
exame de imagem, o manejo médico encontra suporte para
encaminhamento a estudo cinecoronariográfico.

ECG de repouso

Figura 23 – Caso 2 - Eletrocardiograma de repouso com sugestivo bloqueio divisional anterossuperior esquerdo.
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Figura 24 – Caso 2 - Eletrocardiograma obtido na recuperação imediata, representativo do pico do esforço, frequência cardíaca de 144 bpm, com quantidade de
trabalho total realizado considerada satisfatória, além de ausência de alterações isquêmicas do segmento ST.
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Figura 25 – Caso 2 - Cintilografia de perfusão do miocárdio mostrando anormalidades importantes de perfusão miocárdica, com isquemia de múltiplos vasos e dilatação
da cavidade de ventrículo esquerdo, indicadores de alto risco. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores
convencionais de cristais de iodeto de sódio.

3. Paciente em avaliação pré-operatória de cirurgia não
cardíaca, com anormalidade discreta à CPM, EC elevado
e doença arterial coronária (DAC) não obstrutiva
História clínica: homem de 65 anos, hipertenso, obeso
(IMC = 45), acidente vascular cerebral (AVC) há cinco anos,
assintomático, em avaliação pré-operatória de colecistectomia
e cirurgia bariátrica. ECG de repouso interpretável, mas
impossibilitado de se exercitar. Encaminhado à CPM com
dipiridamol como exame de investigação inicial.
Achados: traçados eletrocardiográficos sem modificação
durante e após a administração intravenosa de dipiridamol.
As imagens de perfusão revelaram defeitos discretos (pequena
extensão) da captação do radiofármaco nas paredes inferior,
inferolateral/lateral e no ápice do VE (este transitório) com
função VE preservada (Figura 26). Considerando-se as duas
séries protocolares de aquisição de imagens, em repouso
e sob estimulo farmacológico, a interpretação torna-se
limitada devido à obesidade importante, podendo o achado
representar até mesmo artefato de atenuação. Na condição de
paciente assintomático, com a alteração relatada de perfusão
e função VE preservada, que necessita de informações
adicionais antes da importante decisão de liberação para a
cirurgia, recomendou-se avaliação anatômica com angio-TC.
Os achados indicaram EC elevado de 1.621 pelo índice de
Agatston, representando percentil 96% comparado a pessoas
do mesmo sexo, idade e raça.236 Ainda, evidenciaram-se lesões
não obstrutivas (< 30%) em todas as coronárias e ausência
de obstruções importantes > 50% (Figura 27).
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Comentários: em presença de múltiplos fatores de risco
e considerando a idade, a história de AVC, a probabilidade
de DAC é de intermediária a alta. Necessita de estratificação
de risco pré-operatório e apesar de ter ECG de repouso
interpretável não tem capacidade para realizar esforço.
A CPM com dipiridamol está bem indicada, sendo que um
estudo normal poderia resultar em liberação cirúrgica. No
entanto, frente a anormalidades perfusionais e/ou de função
com indicadores de alto risco, há suficiente base de evidências
para a indicação de um cateterismo. Mas, nesse caso o
resultado foi o de função normal do VE e alterações discretas
da perfusão, com a possibilidade da presença de artefatos ou
resultantes de DAC de pequenos vasos (microcirculação) e/
ou disfunção endotelial. Os achados da angio-TC indicaram
EC elevado compatível com alta carga aterosclerótica e mau
prognóstico a longo prazo,237 o que não foi surpreendente
para este perfil de paciente, que inclusive encontrava-se no
percentil 96% do mesmo escore, representando que 96%
dos indivíduos da mesma idade, sexo e raça tem menor
índice de calcificação das coronárias que o caso descrito.
Entretanto, a avaliação anatômica contrastada revelou
lesões coronárias não obstrutivas (< 30%), que reforçam
a possibilidade de que este paciente possa ter DAC de
pequenos vasos, já com repercussão fisiológica, implicando
em manejo clinico mais agressivo. A ausência de lesões
obstrutivas significativas ou anatomia de alto risco, serviram
como filtro adicional para que o exame invasivo (cateterismo)
fosse evitado e para confirmar que o risco cirúrgico não seria
proibitivo. O manejo mais apropriado deste paciente parece
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Figura 26 – Caso 3 - Imagens da cintilografia de perfusão do miocárdio mostrando alterações discretas de perfusão miocárdica, com análise limitada por obesidade
importante (Grau III). Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores convencionais de cristais de iodeto de sódio.

Figura 27 – Caso 3 - Imagens da angio-TC mostrando calcificações vasculares envolvendo as artérias coronárias e aorta ascendente e descendente.
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também voltar-se às medidas preventivas agressivas, com
controle e acompanhamento dos fatores de risco, além de
tratamento medicamentoso da DAC, mas sem necessidade
de revascularização do miocárdio. Talvez a própria cirurgia
bariátrica possa auxiliar neste controle de fatores de risco.
4. Paciente com EC elevado, CPM e TE normais
História clínica: homem de 52 anos, assintomático, DM
há 5 anos, hipertenso, dislipidêmico. Realizou EC.
Achados: o EC resultou em elevado índice de Agatston
= 1.143, com percentil de 99% (Figura 28). Indicada CPM
com exercício físico. Paciente realizou esforço no protocolo
de Bruce durante 10 minutos, atingindo FC de 158 bpm
(94% da FC máxima preconizada), sem alterações clínicas,
eletrocardiográficas e/ou hemodinâmicas. CPM (câmara CZT)
com distribuição homogênea do radiofármaco pelas paredes
do VE (Figura 29), além de função sistólica normal do VE.
Comentários: situação que tem ocorrido com maior
frequência na prática clínica, à medida que o EC passa
a ser incorporado como método de triagem para DAC
e estratificação de risco em subgrupo de pacientes
assintomáticos (DM e escore de Framingham intermediário).
Tal discordância nos resultados é compreensível
considerando-se que a presença de aterosclerose não
necessariamente causará isquemia detectada pelos métodos
funcionais. Por exemplo, um TE pode indicar baixo risco
pelo escore de Duke com o paciente realizando apenas 5
minutos no protocolo de Bruce, mas sem alteração de ST ou

angina. Torna-se intuitiva a compreensão que na presença de
coronariopatia (na maioria com EC elevado) não representará
exatamente o mesmo baixo risco que um paciente sem DAC
(ausência de calcificações coronarianas ou EC zero). Tais
fatos encontram extensa literatura sobre o valor prognóstico
do EC, com longos períodos de seguimento (> 15 anos).238
Dessa maneira é factível se esperar que o grupo caracterizado
como de baixo risco pelo escore de Duke seja heterogêneo
e que deva ser tratado individualmente, considerando-se a
intensidade da prevenção. No caso demonstrado, por ser
paciente com DM, já havia indicação do uso de estatina,
com o EC muito elevado (percentil de 99%), realocando
para a categoria ainda de maior risco entre o grupo com
DM. Na revisão de dados ocorrida há 20 anos verificouse alguns casos que mostraram CPM normal, mas mesmo
assim apresentaram eventos coronarianos em evolução
de médio prazo, semelhantes às discordâncias observadas
recentemente entre o TE e o EC. Igualmente, em estudo
recente de Chang et al.,239 as mesmas discordâncias foram
observadas em pacientes com escore de Duke de baixo
risco ao TE e EC > 400. Foram avaliados 946 pacientes,
com escore de Framingham, em sua maioria, classificado
como risco intermediário (estimativa de 11,1% para média
de eventos em 10 anos) e, basicamente, assintomáticos,
avaliados por EC e TE. O escore de Duke médio foi de
8,4, categorizando baixo risco (≥ 5). As provas de esforço
foram positivas ou alteradas em 12,3%, enquanto EC >
100 foi encontrado em 54,2% dos pacientes. Nesta mesma
população a CPM foi anormal em 10,9%. Demonstrou-se

Figura 28 – Caso 4 - Imagem de angio-TC mostrando elevado índice de calcificações em artérias coronárias.
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Figura 29 – Caso 4 - Cintilografia de perfusão do miocárdio dentro da normalidade. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado equipado com detectores
sólidos de cadmio, zinco e telúrio.

que o EC reestratifica o risco em pacientes com Duke de
baixo risco, identificando os indivíduos com aterosclerose e
maior propensão a eventos. Adicionalmente, registro atual
denominado CONFIRM acumula dados que definitivamente
sugerem que na presença de DAC não obstrutiva 240
a evolução pode ser pior do que em pacientes sem
DAC. Assim, torna-se evidente que a técnica anatômica
com angio-TC está mais precocemente identificando a
aterosclerose coronariana. Tal conjunto de informações
representa definitivamente uma mudança de paradigma
dentro do processo de decisão médica. Nesta situação está
identificada a DAC, o comportamento médico estará voltado
à prevenção mais agressiva dos fatores de risco modificáveis
e a observação minuciosa de possíveis sintomas, na tradução
de instabilidade da doença. Na ausência de isquemia não
devem ser considerados procedimentos de revascularização.
5. Paciente com EC elevado e CPM anormal
História clínica: mulher de 68 anos, assintomática, com
escore de Framingham de risco intermediário, realiza EC para
reestratificação de risco.
Imagens: reprodução com permissão de Vitola JV.234
Achados: o EC resultou elevado em 1.282, pelo índice de
Agatston, colocando essa paciente no percentil 99% (Figura
30). Com esse achado, foi indicada avaliação funcional
empregando-se a CPM com MIBI-99mTc associada ao exercício.
A paciente exercitou-se 7,5 minutos no protocolo de Bruce,

evidenciando infradesnível de segmento ST até 3 mm no pico
do esforço, de aspecto variável, tendendo a descendente em
várias derivações, sem sintomas (Figura 31). Com esses achados
o cálculo do escore de Duke (ED) = tempo de exercício em
minutos – (5 × desvio de ST) – (4 × índice de angina),
ou ED= + 7,5 – (5×3) – (4x0) = – 7,5 resultou em risco
intermediário. Nas imagens de perfusão observa-se, de modo
evidente, a presença de hipocaptação transitória envolvendo
as porções média e distal das paredes anterosseptal, anterior e
o ápice do VE, em intensidade acentuada e média extensão,
compatível com importante isquemia em território de artéria
DA (Figura 32). Adicionalmente, observa-se discreta dilatação
transitória da cavidade de VE ao esforço, além de captação
do radiofármaco em parede do VD, marcadores estes de
alto risco.
Comentários: as evidências de literatura têm apoiado a
utilização do EC para reestratificação de risco em pacientes de
risco clinico intermediário (utilizando o escore de Framingham,
por exemplo, ou risco global), mas em fase assintomática.
Quanto maior o EC maior o risco e não coincidentemente
também é maior a probabilidade de isquemia silenciosa,
que por vezes eleva ainda mais o risco do paciente. Dados
demonstram que na presença de EC com valores entre 400
e 999 a probabilidade de defeitos perfusionais alcança até
29% e para valores > 1.000 a chance será de 39%.241 Dados
nacionais de Cerci et al. relataram informações semelhantes,
com prevalência de isquemia de 34% em pacientes com EC
acima de 400.242 Dentro da orientação médica mostram-se
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Figura 30 – Caso 5 - Angio-TC revelando intensa calcificação das artérias coronárias.

evidentes os benefícios de medidas preventivas rígidas em
indivíduos com EC elevado. No entanto, recomenda-se
cautela na indicação de procedimentos de revascularização,
ressaltando-se a ausência de indicação formal, consenso ou
evidências quanto aos benefícios com base exclusiva nos
resultados do EC. Por outro lado, existe a recomendação em
indivíduos com anatomia de alto risco, presença de carga
isquêmica (extensão e intensidade) pelo menos moderada
e presença de sintomas refratários ao tratamento clínico.14 A
despeito das indicações documentadas nas diretrizes, os níveis
de evidências para demonstrar benefício da revascularização
miocárdica objetivando redução de mortalidade em pacientes
com DAC estável, com base tanto em informações de
anatomia243,244 quanto na quantificação de isquemia (dados
retrospectivos)245 vêm sendo questionados, considerando-se a
ausência de estudos randomizados publicados até o momento.
Dessa maneira, foi idealizado o estudo denominado
ISCHEMIA,246 (Adendo Estudo ISCHEMIA – reportar-se ao
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item 2 desta diretriz), randomizando pacientes em cerca de
400 centros no mundo, com isquemia pelo menos moderada
(acima de 10% de miocárdio acometido por isquemia de
intensidade ou gravidade importante para dois cenários de
tratamento: o primeiro braço da randomização ou grupo
para “tratamento clínico otimizado” versus “tratamento
clínico otimizado associado à revascularização do território
isquêmico” para o segundo braço ou grupo, excluindo-se
os pacientes com lesão de tronco (> 50%) pela angio-TC.
O objetivo do estudo foi tentar identificar subgrupos onde
a revascularização resultasse em benefícios nos pacientes
estáveis, preenchendo esta importante lacuna das evidências
científicas atuais. Considerando-se as informações disponíveis
(evidências e diretrizes atuais) parece adequada a investigação
de isquemia em pacientes com EC acima de 400, na tentativa
de identificar indivíduos com alta carga isquêmica (extensão
e intensidade dos defeitos perfusionais), que podem se
beneficiar de estratégias invasivas.
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Figura 31 – Caso 5 - Traçado de eletrocardiograma demonstrando alterações eletrocardiográficas isquêmicas em múltiplas derivações, em níveis submáximos de
frequência cardíaca. Explicação detalhada no texto.
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Figura 32 – Caso 5 - Cintilografia de perfusão do miocárdio demonstrando isquemia importante em território de artéria descendente anterior. Imagens adquiridas em
equipamento cardíaco dedicado (gâma-camara) equipado com detectores convencionais de iodeto de sódio.

6. Paciente com TE anormal, CPM e angio-TC de coronárias
com resultados normais
História clínica: homem de 33 anos com dor torácica
atípica, DM de início recente, hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e história familiar para DAC precoce, TE com escore
de Duke resultando em risco intermediário (+3).
Achados: fase de esforço do TE revela elevado gasto
metabólico estimado (11 METs), com 9 minutos de duração
no protocolo de Ellestad. Observa-se infradesnível de
segmento ST até 1,5 mm (medido no ponto J), apenas na
etapa de recuperação, de aspecto descendente (Figura 33),
em várias derivações, mantido até o final desta fase. O escore
de Duke = +3 (risco intermediário) com CPM evidenciando
distribuição homogênea do radiofármaco pelas paredes do VE,
considerada dentro dos limites normais (Figura 34). Devido à
persistência dos sintomas na evolução foi solicitada angio-TC
coronariana após 2 meses, com ausência de lesões obstrutivas
e EC zero (Figura 35).
Comentários: em pacientes com probabilidade
intermediária de DAC, os métodos solicitados (CPM ou
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angio-TC) são possibilidades de investigação adicional.
Pelo menos dois estudos randomizados avaliaram essas
estratégias:
I. O estudo PROMISE,247 que incluiu 10.003 indivíduos com
DAC suspeita, com seguimento de 25 meses para desfecho
primário (composto de morte, IAM, hospitalização para
AI) evidenciou evolução semelhante nos dois braços da
randomização (A) teste funcionais, incluindo a CPM, 5.007
pacientes com 3% de eventos versus B) angio-TC, 4.996
pacientes com 3,3% de eventos, p=0,75). No entanto,
houve maior número de revascularizações no grupo que
iniciou pela avaliação anatômica.
II. O estudo da Agência Internacional de Energia Atômica,248
que demonstrou que a estratégia inicial pela angio-TC
implica em solicitação adicional de outros métodos
diagnósticos, inclusive a própria CPM ou diretamente o
cateterismo. Tais achados poderiam ser previstos pelas
diferenças de informações entre as duas técnicas, com
a Angio-TC de coronárias mais sensível na detecção
de doença anatômica, mas sem impacto fisiológico
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Figura 33 – Caso 6 - Traçado de eletrocardiograma evidenciando alterações eletrocardiográficas (infradesnível de ST) predominantes na fase de recuperação do teste
ergométrico.

importante. Assim como no caso 1, a situação apresentada
no caso 6 é frequente também na rotina da angioTC coronariana. Se o TE é de risco intermediário
ou baixo e, principalmente, se o paciente tem
probabilidade pré-teste intermediária ou baixa, a AngioTC tem nestes casos uma de suas indicações mais precisas.
A principal virtude diagnóstica da Angio-TC é seu elevado
VPN, excluindo com propriedade DAC. Sendo assim,
se a probabilidade de doença é intermediária ou baixa,
a chance de excluí-la é maior, e a prova apresenta seu

melhor benefício. No caso descrito, com persistência
de sintomas, a avaliação complementar pela Angio-TC
foi de grande utilidade dentro do processo de decisão
médica. Além disso, o prognóstico de um paciente sem
DAC pela angio-TC é excelente, com risco de IAM ou
evento coronariano próximos a zero em até 5 anos,249
já que com o VPN alto e a característica evolutiva da
DAC ser de progressão lenta habitual, com variações
individuais, torna-se menor a expectativa de um indivíduo
normal desenvolver DAC em 5 anos, culminando com
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Figura 34 – Caso 6 - Cintilografia de perfusão do miocárdio dentro da normalidade, com duas séries de aquisição das imagens, repouso e estresse, em equipamento
cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores convencionais de cristais de iodeto de sódio.

um evento coronariano. Portanto, a análise integrada dos
exames nesse caso infere excelente prognóstico, apesar
do TE alterado, sendo a DAC descartada com bastante
segurança, da mesma forma que a CPM já havia excluído
a presença de isquemia do miocárdio. Por outro lado, se
o presente caso estivesse associado a um indivíduo com
alta probabilidade de DAC, ou ainda, frente a condições
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técnicas inadequadas (FA de alta resposta ventricular, p.
ex.), o cenário poderia ser diferente, já que em um paciente
com alta carga aterosclerótica, o valor preditivo positivo
da angio-TC é limitado, assim como, artefatos ocasionados
por uma situação não ideal (FA), podem prejudicar muito
a acurácia diagnóstica. Nestes casos a CPM seria melhor
como forma de avaliação.
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Figura 35 – Caso 6 - Angio-TC de coronárias dentro da normalidade.

7. Paciente com marca-passo elétrico artificial, CPM
anormal e angio-TC normal
História clínica: paciente do sexo feminino, 49 anos,
com diagnóstico de cardiopatia chagásica em uso de marcapasso artificial e dor aos esforços, DM tipo II, não insulinodependente, com diagnóstico há 4 anos.
Achados: CPM realizada com dipiridamol considerandose a presença da estimulação por marca-passo elétrico
artificial (Figura 36) sugestivo modo DDD (ECG de
repouso com espiculas atriais, sem a visibilização direta
do comando ventricular). Defeito de perfusão associado
ao estresse farmacológico, em intensidade moderada e
média extensão, envolvendo as paredes inferior (porção
mediobasal), inferolateral e o ápice do VE (Figura 37),
parcialmente transitório (predomínio de isquemia). AngioTC evidenciou circulação coronária com dominância
esquerda, sem sinais de aterosclerose e presença de
eletrodos de marca-passo atrioventricular que limitam a
avaliação da imagem pela angio-TC.
Comentários: de volta aos princípios básicos e apropriados
os questionamentos sobre probabilidade pré-teste e
caracterização de gravidade a partir dos achados da CPM,
ressaltando-se, em especial, neste caso a sinergia entre os
métodos. Pacientes mulheres, sintomáticas, com DM têm, em
geral, principalmente dependendo do tempo e agressividade
da DM, probabilidade intermediária para DAC obstrutiva. No

entanto, têm também alta prevalência de disfunção endotelial
e de doença microvascular, podendo causar alterações da
perfusão miocárdica.250 Existe a condição de cardiopatia
chagásica, que pode ter a angina como manifestação na
ausência de coronariopatia obstrutiva epicárdica. Essa é
provavelmente a dúvida enfrentada pelo médico assistente
quando recebe o resultado da CPM: qual a chance de DAC
obstrutiva? E de disfunção endotelial? Não só pela questão
diagnóstica, mas também pelas implicações terapêuticas,
como a agressividade na redução da lipoproteína de baixa
densidade (LDL) colesterol e o uso de ácido acetilsalicílico
(AAS), por exemplo. E a modificação perfusional no ápice
representa alteração relacionada à cardiopatia chagásica?
Da mesma forma surgem outros questionamentos como a
possibilidade de infarto silencioso relacionado à DAC ou ainda
defeito associado à estimulação elétrica artificial, resultando
em movimentação atípica habitual do septo interventricular
(componente artefatual). Nesse cenário, uma das formas
seguras e não invasivas de se excluir DAC obstrutiva é a
realização da angio-TC, normal no caso em discussão. Torna-se
importante salientar o valor prognóstico incremental adicional
da angio-TC neste cenário, já que o prognóstico desta paciente
sem aterosclerose e com isquemia discreta (por provável
disfunção endotelial) é consideravelmente melhor do que seria
em condição de isquemia discreta em paciente portadora de
DAC obstrutiva uni ou biarterial, ou mesmo ainda em paciente
com DAC não obstrutiva de múltiplos vasos.251
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ECG de repouso

Figura 36 – Caso 7 - Traçado de eletrocardiograma em paciente com marca-passo artificial.

Outras considerações referem-se à possibilidade de
artefatos da CPM, não apenas relacionado neste caso ao
marca-passo, mas principalmente a artefatos de atenuação,
quando a correção de atenuação não está disponível, ou
quando a posição prona não é realizada de rotina, além da
cardiopatia chagásica já descrita. Se a suspeita de artefato
for grande, corroborada pela presença de espessamento
sistólico das paredes do VE sem alterações, a angio-TC pode
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evitar um cateterismo desnecessário, mesmo em pacientes de
maior probabilidade de DAC. Em experiência nacional, em
um laboratório com grande volume de cardiologia nuclear,
apenas 24% dos pacientes com isquemia miocárdica discreta
à CPM encaminhados para a angio-TC tem DAC obstrutiva.
A maioria são mulheres (58,8%), em que 33% tem DAC não
obstrutiva e 43% não tem DAC (International Conference of
Nuclear Cardiology – ICNC 2017).252

Atualização da Diretriz Brasileira de Cardiologia Nuclear – 2020

Atualização

Figura 37 – Caso 7 - Cintilografia de perfusão do miocárdio mostrando alterações perfusionais importantes (notadamente após o dipiridamol, com melhora parcial
ao repouso) e dilatação do ventrículo esquerdo. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores convencionais de
cristais de iodeto de sódio.

8. Paciente com angio-TC anormal e CPM normal
História clínica: homem, 51 anos, sintomas atípicos, ativo
e com antecedentes familiares positivos para DAC precoce.
Achados: angio-TC com EC de 1.445 pelo índice de
Agatston (percentil 99%) e DAC obstrutiva importante com
envolvimento da artéria DA em sua porção distal (> 70%),
oclusão do ramo primeiro diagonal, que recebe circulação
colateral e DAC não obstrutiva nas artérias coronárias
circunflexa e direita (Figura 38). CPM com perfusão e função
do VE consideradas dentro dos limites normais (Figura 39)
e TE revelando ótimo desempenho físico (gasto metabólico
estimado de 18 METs), além de respostas eletrocardiográficas,
clínicas e hemodinâmicas normais.
Comentários: situação clínica desafiadora, que expressa
um exemplo fundamental de integração de modalidades
anatômicas e fisiológicas não invasivas no sentido de
evitar procedimentos de revascularização desnecessários.
A realização da angio-TC como exame inicial objetivou
a exclusão de DAC obstrutiva em paciente jovem com
probabilidade pré-teste intermediária. Metanálise de

estudos recente demonstra provável benefício da estratégia
anatômica inicial neste cenário, com redução de IAM,
quando comparada a um teste funcional também inicial,253
incorporada recentemente em diretrizes do Reino Unido.254
Entretanto, tal investigação parece gerar aumento no número
de procedimentos invasivos e revascularizações, sob o risco
de tais procedimentos não serem apropriados.245,246 Portanto,
no cenário delineado, com anatomia evidenciando DAC
obstrutiva, mas sem preencher critérios de alto risco (lesão de
tronco da coronária esquerda, ou lesões triarteriais incluindo
comprometimento proximal da DA), o manejo sugerido
como mais adequado é seguramente a quantificação de
isquemia, considerando-se que revascularização estaria
indicada na presença de carga isquêmica pelo menos
moderada.241 No caso específico, o paciente deveria ser
tratado clinicamente abordando prevenção secundária
agressiva, com monitoramento próximo dos fatores de risco
modificáveis e atenção especial à manifestação de sintomas,
postergando-se a revascularização, pelo menos neste
momento em que carecem evidências de seu benefício.
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Figura 38 – Caso 8 - Angio-TC mostrando alterações obstrutivas importantes e evidência de doença arterial coronariana avançada. ACD: artéria coronária direita; ADA:
artéria descendente anterior esquerda; DG1: artéria coronária diagonal 1.

Figura 39 – Caso 8 - Cintilografia de perfusão do miocárdio dentro da normalidade. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado equipado com detectores
sólidos cadmio, zinco e telúrio.
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9. O paciente com angio-TC anormal e CPM anormal
História clínica: homem de 51 anos, com dor torácica
atípica (nem sempre relacionada aos esforços). Dislipidemia
e história familiar de DAC precoce (pai e irmão com IAM e
óbito aos 53 anos). Encaminhado para angio-TC coronariana
para excluir DAC obstrutiva como a causa dos sintomas.
Achados: a angio-TC evidenciou EC de 12,2 (índice de
Agatston, percentil 67%), discreta aterosclerose não calcificada
no tronco da coronária esquerda e placa ateromatosa
parcialmente calcificada no terço médio do ramo descendente
anterior (DA) (Figura 40), resultando em redução luminal
moderada a importante (60% a 70%). Foi encaminhado à
CPM associada ao estresse físico, exercitando 11 minutos no
protocolo de Bruce, sem alterações significativas do segmento
ST (Figura 41) e sem reprodução dos sintomas. A imagem da
CPM evidenciou discreta hipocaptação transitória (isquemia)
nas paredes anterosseptal, septal e no ápice VE (Figura 42).
Comentários: considerando-se paciente do sexo
masculino com dor torácica estável, caracterizado como
probabilidade intermediária pré-teste de DAC, estão
indicados inicialmente os métodos não invasivos habituais
de avaliação diagnóstica e prognóstica. Se o ECG de repouso
é normal e existe capacidade informada de exercício
(realização atividades de vida diária com gasto metabólico
estimado > 5 METs), o TE passa a ter indicação consensual,
sempre levando em conta suas limitações. No caso em
discussão destaca-se a história familiar de DAC precoce,

informação clínica fundamental que não é habitualmente
incorporada nos métodos tradicionais de estimativas de
probabilidade pré-teste. Neste contexto, optou-se pela
angio-TC coronariana, não só para descartar DAC obstrutiva
(elevado VPN), que está presente em somente 23% dos
pacientes sintomáticos na mesma faixa de probabilidade
segundo o registro CONFIRM.240 Este demonstra menor
prevalência observada de lesões de 50% e 70% à angioTC em comparação à prevalência esperada calculada por
algoritmos convencionais, estabelecendo-se o conceito que
os algoritmos habituais de caracterização de probabilidade
pré-teste ou esperada de eventos em períodos longos
de seguimento, como Framingham, PROCAM, Diamond
Forrester, SCORE, Risco Global, superestimam DAC. Da
mesma forma e para a detecção de DAC precoce e não
obstrutiva (presente em 34% dos pacientes deste mesmo
registro), em especial em pacientes com história familiar.
Esta estratégia de investigação já se mostrou efetiva, inclusive
com provável redução de IAM,252 como já discutido neste
item, porém, deve-se se tomar cuidado com o excesso
de intervenções. Foi justamente este o papel da avaliação
funcional com a CPM neste caso. A detecção e quantificação
de isquemia são fundamentais na determinação do manejo
deste paciente, já que apenas a presença de isquemia
moderada a importante justificaria a estratégia mais invasiva,
com revascularização, na ausência de angina refratária.
Assim, iniciou-se neste caso o tratamento clínico otimizado,
à semelhança de pacientes incluídos no estudo COURAGE.

Figura 40 – Caso 9 - Angio-TC demonstra lesão luminal obstrutiva importante, com ausência de calcificação em artérias coronárias.
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Figura 41 – Caso 9 - Traçado de eletrocardiograma obtido no período de recuperação imediata, sem alterações significativas.
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Figura 42 – Caso 9 - Cintilografia de perfusão do miocárdio demonstrando hipocaptação transitória de leve intensidade e pequena extensão, sugestiva de isquemia,
nas paredes anterosseptal, septal e ápice. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores convencionais de cristais
de iodeto de sódio.

10. Paciente com TE anormal, CPM normal e angio-TC
anormal

Agatston (percentil 97% de distribuição) e lesões não
obstrutivas (< 30%) em múltiplos vasos.

História clínica: mulher de 67 anos, com fadiga aos
esforços. Hipertensa, ex-tabagista e diabética há 1 ano.
Encaminhada para CPM após TE anormal e de risco
intermediário.

Comentários: nesta paciente a análise do TE desempenha
importante papel no direcionamento do caso. Apesar do
estudo de CPM com o radiofármaco empregado (MIBI99m
Tc) sem anormalidades, o que por si só determina
excelente prognóstico de curto prazo, a presença de
taquiarritmia ventricular ao esforço adiciona risco que não
é incorporado na prática na avaliação de risco prognóstico
pelo escore de Duke, bem como limita a análise do
segmento ST, e pode gerar dúvida diagnóstica. Ressalta-se
estudo da literatura que, ao incorporar a variável arritmia
ventricular durante TE ao escore de Duke verificou aumento
do poder de reestratificação em 30% dos pacientes. 23
Novamente podem surgir questionamentos relacionados
à menor sensibilidade da CPM aparentemente normal
no presente caso (resultado falso-negativo?). Ou ainda,
será que diagnósticos diferenciais como miocardiopatias,
doença especifica do tecido de condução, entre outros,
devem ser considerados adicionalmente? Apesar de DAC
obstrutiva funcionalmente grave ser improvável com a CPM

Achados: exercitou-se por 9 minutos no protocolo de
Bruce, atingindo FC de 136 bpm (89% da FC máxima
prevista para a idade), com desencadeamento de arritmias
ao esforço (extrassistolia ventricular e supraventricular,
além de períodos de TVNS). Infradesnivel do segmento
ST de até 3 mm em múltiplas derivações (Figura 43),
mas assintomática. Escore de Duke = - 6, caracterizado
como risco intermediário. CPM com ausência de sinais
de isquemia (Figura 44). Considerando o perfil clínico e
o achado de arritmia ventricular complexa (TVNS), em
vigência de infradesnível descendente do segmento ST, a
despeito de perfusão normal pela CPM, a opção clínica
foi a solicitação de angio-TC, que evidenciou aterosclerose
avançada (Figura 45) com EC de 829 pelo índice de
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Figura 43 – Caso 10 - Traçado de eletrocardiograma demonstrando alterações isquêmicas do segmento ST e episódios de arritmias supraventriculares frequentes,
além de período sugestivo de taquicardia ventricular não sustentada.

normal, os dados anatômicos da angio-TC complementam e
esclarecem muitas destas dúvidas geradas pelos resultados
conflitantes das duas provas funcionais. Uma alternativa
seria realizar o EC, mas particularmente em pacientes
sintomáticos, a avaliação mais detalhada da anatomia
pela angio-TC, com quantificação do grau de obstrução e
determinação da presença e extensão de aterosclerose não
calcificada, adiciona valor prognóstico incremental.256 Neste
caso específico, a presença de aterosclerose não obstrutiva,
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mesmo com perfusão normal, denota prognóstico pior do
que aquele de pacientes com perfusão normal e ausência
de aterosclerose.257 Inclusive, a presença de aterosclerose
em múltiplos segmentos, como é o caso apresentado,
confere prognóstico semelhante ao de DAC obstrutiva
uniarterial.250 Finalmente, a tradução clínica de tais achados
pode ser resumida da seguinte forma: não há indicativos
de que as alterações do TE sejam secundárias à isquemia,
sem benefícios auferidos com intervenção coronária,
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Figura 44 – Caso 10 - Cintilografia de perfusão do miocárdio com distribuição homogênea do radiofármaco pelas paredes do ventrículo esquerdo, considerada dentro
dos limites normais. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com detectores convencionais de cristais de iodeto de sódio.
Reprodução com permissão de Vitola JV.234

quer percutânea quer revascularização cirúrgica. Deve ser
orientada com tratamento agressivo de sua aterosclerose,
alcançando metas lipídicas preconizadas por diretrizes
atuais, além do rígido controle dos outros fatores de risco

modificáveis. O perfil atual da paciente confere prognóstico
semelhante ao de uma paciente com DAC obstrutiva de
um vaso no médio e longo prazo.
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Figura 45 – Caso 10 - Angio-TC de coronárias mostrando importante aterosclerose coronariana, com calcificação multivascular. Reprodução com permissão de
Vitola JV.234

11. Paciente incapaz de exercitar-se, CPM associada ao
estimulo farmacológico com dipiridamol anormal e angioTC mostrando DAC não obstrutiva – isquemia sugestiva de
alteração por microcirculação
História clínica: mulher de 68 anos, com cansaço
aos esforços. Hipertensa, obesa e diabética há 8 anos.
Encaminhada à CPM por dificuldade de realizar teste com
esforço físico.
Achados: tentativa de prova com esforço físico,
exercitando-se por apenas 6 minutos no protocolo de Bruce,
com FC pico = 115 bpm (75,6% do limite máximo previsto
para a idade). A fase de esforço foi descontinuada por fadiga
e dor nas panturrilhas, estabelecendo-se também a suspeita
de incompetência cronotrópica. De modo alternativo,
iniciado protocolo com dipiridamol, considerado alterado
por infradesnível do segmento ST de 1,0 mm, em duas
derivações, após o termino da administração intravenosa
do fármaco (Figura 46). A CPM foi considerada anormal por
hipocaptação transitória sugestiva de isquemia, envolvendo
as paredes anterior e anterolateral (porção médio distal,
predominantemente) do VE, em intensidade moderada e
média extensão, caracterizando carga isquêmica discreta a
moderada, além da função VE esquerda preservada (Figura
47). Considerando o perfil de risco clínico elevado e os
achados de provável incompetência cronotrópica, alteração
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do segmento ST com dipiridamol e isquemia em território
de descendente anterior, optou-se por complementação
com angio-TC, que evidenciou aterosclerose não calcificada
e não obstrutiva, com EC de zero e lesão discreta (< 30%)
no ramo DA.
Comentários: exemplo clássico de paciente sintomática,
com combinação de fatores que associados podem resultar
em fenômenos de disfunção endotelial e da microcirculação,
com consequente quadro de isquemia miocárdica. Tal
condição fisiopatológica há pouco mais de uma década
teria desencadeado estudo cineangiocoronariográfico
para descartar DAC obstrutiva. Como consequência,
frequentemente eram observadas coronárias “normais”
ou denominado “cateterismo branco”. Com os achados
descritos encontrados nestas populações especificas, em
especial do sexo feminino, o emprego recente do termo
“doença isquêmica do coração” passa expressar de modo
mais adequado as condições de aterosclerose obstrutiva,
disfunção endotelial e da microvasculatura. Recente
revisão publicada em 2015 por Pepine et al.,258 descreve
as importantes diferenças do espectro da DAC em ambos
os sexos, apontando que mulheres sintomáticas tem menos
prevalência de DAC obstrutiva do que homens com os
mesmos sintomas. Por outro lado, tendem a ter mais
disfunção microvascular, erosão de placas e formação de
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Figura 46 – Caso 11 - Traçado de eletrocardiograma com alterações isquêmicas do segmento ST após dipiridamol.

trombos. Neste caso específico destacam-se os fatores: sexo
feminino, obesidade, DM, com provas funcionais alteradas
(tanto o ECG pós-dipiridamol, quanto a imagem de perfusão
da CPM) e DAC não obstrutiva pela angio-TC. Com tal
combinação de características individuais, especialmente
com disfunção endotelial e reserva de fluxo coronariano
(RFC) reduzida, associados à DAC não obstrutiva, o risco de
eventos cardiovasculares é significativamente maior e similar
ao de indivíduos com DAC obstrutiva, mas sem indicação

de revascularização.259 Assim, como a prevalência de DAC
obstrutiva é menor em mulheres, a angio-TC vem crescendo
como método diagnóstico preferencial para exclusão de DAC
obstrutiva em pacientes com probabilidade intermediária,
especialmente com limitações ao teste de esforço físico.260
Na discussão apresentada, a combinação dos dados
funcionais (isquemia) e anatômicos (DAC não obstrutiva)
foram essenciais para o diagnóstico de disfunção endotelial
e para guiar o manejo terapêutico.
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Figura 47 – Caso 11 - Cintilografia de perfusão do miocárdio demonstrando carga isquêmica moderada em parede anterior, estendendo-se à parede anterolateral do
ventrículo esquerdo. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gama-câmara) equipado com detectores convencionais de cristais de iodeto de sódio.

12. TE anormal caracterizado como risco intermediário e
CPM anormal com indicadores de alto risco
História clínica: homem de 69 anos, com dor precordial
aos grandes esforços há 4 meses. Hipertenso, ex-tabagista,
encaminhado à CPM por TE alterado, com escore de Duke
intermediário.
Achados: paciente realizou 9,5 minutos no protocolo
de Bruce, referindo dor anginosa não limitante no pico
do esforço e infradesnível descendente do segmento ST
de 1,0 mm, medido no ponto J, em múltiplas derivações,
de duração prolongada, durante a etapa de recuperação
(Escore de Duke = +0,5) (Figura 48). As imagens de
perfusão evidenciam hipocaptação transitória no septo e
no ápice do VE, induzida pelo exercício, de intensidade
acentuada e média extensão (carga isquêmica moderada),
associada a componente de hipocaptação persistente no
território descrito. Observam-se acinesia apical e septal
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(distal predominante) após o esforço, bem como dilatação
transitória aparente da cavidade ventricular esquerda e
captação de MIBI-99mTc em paredes do VD, marcadores
adicionais de gravidade (Figura 49).
Comentários: exemplo de concordância entre os
métodos funcionais na detecção da isquemia, mas com as
imagens cardíacas adicionando informações comparadas ao
TE isoladamente (escore de Duke de risco intermediário),
que denominamos “valor prognóstico incremental”.
A quantificação de isquemia pela CPM reestratifica este
paciente para alto risco. Nessa situação, os procedimentos
de revascularização poderiam ser considerados com base
nas evidências atuais, mas pendentes ainda os resultados
do estudo randomizado ISCHEMIA (reportar-se ao item 2
desta diretriz). O caso é complementar à discussão elaborada
no caso 1, em que as imagens não invasivas com a CPM
adicionam valor prognóstico e orientam o manejo do paciente.
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Figura 48 – Caso 12 - Eletrocardiograma mostrando alterações isquêmicas prolongadas à fase tardia da recuperação, ressaltando-se a presença de supradesnível de
segmento ST em V1.
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Figura 49 – Caso 12 - Cintilografia de perfusão do miocárdio evidenciando achados isquêmicos importantes (hipocaptação transitória induzida pelo estresse), com
indicadores de alto risco, envolvendo o território da artéria descendente anterior. Imagens adquiridas em equipamento cardíaco dedicado (gâma-câmara) equipado com
detectores convencionais de cristais de iodeto de sódio.

10. Avaliação de Viabilidade Miocárdica
pela Cintilografia de Perfusão Miocárdica
10.1. Introdução
Em alguns pacientes com DAC crônica e disfunção
ventricular, a revascularização pode melhorar de modo
significativo os sintomas, a função ventricular e a mortalidade.
As condições fisiopatológicas e mecanismos agudos e
crônicos de adaptação à redução temporária do fluxo
coronário incluem o atordoamento, hibernação e précondicionamento, de modo isolado ou coexistindo no
mesmo paciente. 261 Por conseguinte, a avaliação da
viabilidade miocárdica é importante no processo de decisão
terapêutica dos pacientes com disfunção ventricular (grau de
recomendação ou classe I – nível de evidência B) naqueles
sem angina,262-266 pois a melhora funcional não ocorrerá na
presença de fibrose. Várias técnicas de imagem não invasivas
são disponíveis para a detecção do miocárdio viável, entre
elas a ecocardiografia de estresse com dobutamina, a
ressonância cardíaca e as imagens nucleares com SPECT ou
PET. Essas avaliam diferentes características do miocárdio
viável e por isso, apresentam variações na sensibilidade e
especificidade.261 Na CPM técnica SPECT o emprego do
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tálio-201 (201Tl) é método estabelecido para a avaliação da
perfusão miocárdica e integridade da membrana celular,
sendo que quando comparado aos outros radiofármacos e
técnicas disponíveis, torna-se de escolha para determinação
de viabilidade.267,268
Adicionalmente e ao lado destas técnicas não invasivas
que objetivam informações funcionais e/ou anatômicas e que
compõem a base para a abordagem da fisiopatologia da IC
subjacente, apropria-se também a TC de múltiplos detectores.
No entanto, a seleção das modalidades de imagem que se
propõem ao estudo da ICC e, especificamente, da presença
de viabilidade no miocárdio disfuncional, depende da
informação clínica que é necessária para o manejo médico
adequado dos pacientes (Tabela 26), com questionamentos
e afirmações inerentes:
• A causa etiológica da cardiomiopatia em questão é
isquêmica ou não?
• Nos pacientes considerados “isquêmicos” a necessidade de
revascularização deve ser avaliada, frente às caracterizações
da quantidade de miocárdio em risco/viabilidade.
• A abordagem evolutiva da função ventricular esquerda
e a possibilidade de remodelamento são elementos de
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Tabela 26 – Situações clínicas em que a cardiologia nuclear deve ser preferencialmente considerada na pesquisa de viabilidade miocárdica
e nesta ordem de seleção: PET com FDG-18F, cintilografia de repouso com tálio-201 e protocolo de reinjeção, cintilografia de repouso com
MIBI / sestamibi-Tc99m sensibilizada com nitrato oral
• Avaliação da extensão / localização do miocárdio disfuncional em risco, por hipoperfusão importante (miocárdio hibernante).
• Situações clínicas em que se busca sensibilidade na pesquisa de viabilidade
• Contraindicações ao uso da RM: portadores de marca-passo ou cardiodesfibriladores não compatíveis com ressonância: clipes cerebrais; implantes cocleares;
fragmentos metálicos nos olhos; insuficiência renal
• Condições limitadoras de aquisição das imagens por RM: claustrofobia, ritmo cardíaco irregular, dispneia com intolerância ao decúbito dorsal prolongado
• Disponibilidade do método e expertise local
FDG-18F: fluordeoxiglicose marcada com flúor-18; PET: tomografia por emissão de pósitrons; RM: ressonância magnética.

análise obrigatória dentro do processo de decisão clínica;269
entre outros, como regurgitação mitral secundária, 270
dispositivos implantáveis como desfibriladores e/ou terapia
de ressincronização.271
• Ainda, quando a etiologia da disfunção ventricular esquerda,
considerada como magna para a decisão terapêutica, é
colocada obrigatoriamente em discussão, verifica-se que
a maioria dos pacientes terão cardiomiopatia isquêmica.
Dados de 24 estudos multicêntricos sobre ICC, publicados
em revista de alto impacto no período de 1986 a 2005 e
resumidos em 2006, com inclusão de 43.568 indivíduos,
evidenciaram 62% de prevalência de DAC, frequência esta
provavelmente subestimada em função da não realização
de cinecoronariografia em todos os pacientes.272
10.2. Morfologia
Inicialmente estabeleceu-se que a recuperação da
função ventricular, quando o miocárdio hibernado era
revascularizado, deveria indicar que as mudanças estruturais
eram ausentes ou mínimas, como se observou em modelos
experimentais de miocárdio atordoado. No entanto, desde
o início da década de 1980, sabe-se que os segmentos
miocárdicos cronicamente disfuncionais demonstram
mudanças morfológicas distintas à microscopia.273
Existe combinação de miócitos normais, atrofiados
e hipertrofiados, com ou sem evidência de necrose. A
microscopia eletrônica mostra perda e/ou desorganização
de miofilamentos e alterações no retículo sarcoplasmático e
mitocôndrias. Essas mudanças estruturais podem contribuir
para a lenta recuperação funcional após revascularização.274
10.3. Avaliação do Miocárdio Viável
A diferenciação entre a presença ou ausência de
viabilidade é altamente relevante nos pacientes que estão
sendo considerados para revascularização. Muitos que
demonstram viabilidade associada à disfunção grave do VE
ainda podem ser candidatos à revascularização e não ao
transplante cardíaco.275

uma vez que o objetivo maior é predizer a melhora da
função ventricular esquerda após revascularização.
• A disfunção contrátil persistente do VE pode estar
relacionada à hibernação e/ou atordoamento crônicos, não
somente associada a tecido fibrótico. A revascularização
pode melhorar a função e a sobrevida se o miocárdio
disfuncional é ainda viável. A melhora funcional não
ocorrerá na presença de fibrose.
• O ponto inicial para discussão de viabilidade implica em
disfunção regional, detectada por vários métodos não
invasivos, entre os quais a ecocardiografia como linha
inicial de investigação.
• A diferenciação entre hibernação e atordoamento pode ser
estabelecida com base no fluxo sanguíneo para o miocárdio.
Enquanto na hibernação o fluxo de repouso é cronicamente
diminuído, no miocárdio atordoado pode ainda estar
preservado, mas com reserva de fluxo comprometida.19
• Clinicamente, a separação entre as duas condições
fisiopatológicas pode não ser sempre factível, mas
também nem sempre é necessária, considerando-se
que ambas as entidades requerem revascularização
para que haja melhora na função ventricular. As áreas
acometidas passam a ser referidas como miocárdio viável
ou miocárdio em risco.276
• No entanto, a situação de coexistência entre miocárdio
normal e formação de cicatriz subendocárdica
não resultará em melhora da função, sendo agora
considerada como área de miocárdio viável não exposto
a risco (“non jeopardized”).
• A maior experiência na avaliação da viabilidade tem sido
obtida com imagens nucleares, empregando-se a SPECT e
PET, com avaliação da perfusão e metabolismo. Ainda, com
SPECT, as integridades da membrana celular e mitocondrial
podem ser caracterizadas.

10.4. Fisiopatologia e Definições

• Tem sido demonstrado que 40% a 50% dos segmentos
disfuncionais sem reserva contrátil podem ainda ter
preservados a perfusão e o metabolismo, com alguns
recuperando função após procedimentos de revascularização.
A perda de reserva contrátil é associada com dano estrutural
de maior gravidade e formação de fibrose.

• O termo miocárdio viável, independentemente do estado
contrátil do miocárdio, deve ser entendido de modo
diferente no contexto da ICC e pesquisa de viabilidade,

• Vários padrões de viabilidade têm sido reconhecidos em
áreas de disfunção contrátil: I) qualquer região com > 50%
de captação do radiofármaco nas imagens de repouso; II)
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qualquer defeito perfusional com > 10% de aumento da
captação nas imagens tardias.277 No entanto, ressalta-se
que áreas com > 50% de captação, frequentemente, não
melhoram função, uma vez que tais regiões contém mistura
de miocárdio normal e cicatriz não transmural.
• A captação e retenção dos traçadores (sestamibi,
tetrofosmin, marcados com tecnécio-99m) depende
da perfusão, integridade da mebrana celular e função
das mitocôndrias, sendo que captação > 50% a 60%
do radiofármaco em áreas disfuncionais, observada nas
imagens de repouso, é, frequentemente, utilizada como
sinal de viabilidade.
10.5. Protocolos Mais Frequentemente Utilizados24,278,279
1. Estresse e redistribuição – duas etapas ou séries de
aquisição de imagens/uma injeção de 201Tl: técnica
convencional com a aquisição das imagens entre 2 e 10
minutos (máximo 15 minutos) após injeção de 201Tl no pico
do estresse (primeira etapa). Essas refletem a distribuição
inicial do radioisótopo dependente do fluxo sanguíneo e,
portanto, o fluxo miocárdico regional. Após 2 a 4 horas
da administração intravenosa inicial do radioisótopo, agora
na condição de repouso (segunda etapa) nova série de
imagens é obtida, representando a “fase de redistribuição”,
relacionada à troca contínua de 201Tl entre o miocárdio e o
compartimento extracelular. Esse protocolo foi designado
para a pesquisa de isquemia, não sendo suficiente
para caracterização de viabilidade, pois tecidos viáveis
podem não exibir melhora da captação do radiofármaco
(reversibilidade) no tempo convencional para a aquisição
das imagens de redistribuição, dando a aparente impressão
de ser hipocaptação persistente do radioisótopo ou fibrose.
2. Estresse/redistribuição e reinjeção – três etapas ou séries
de aquisição de imagens/duas injeções de 201Tl (Figura
50B): adicionalmente ao protocolo convencional, que é
representado somente por uma injeção de 201Tl no estresse
(em dose até 3,0-3,5 mCi), inclui a reinjeção de 201Tl
(geralmente na dose de 1 mCi) imediatamente após a fase
de redistribuição, objetivando a elevação da concentração
sanguínea do radioisótopo, com aquisição de nova série
de imagens, que pode variar temporalmente (entre 6 a
24 horas). Evidencia-se que até 50% das regiões com
defeitos perfusionais aparentemente “fixos ou persistentes”
melhoram a captação relativa do radioisótopo, informações
estas preditivas de melhora da função regional após
revascularização. Áreas com hipocaptação mantida ou
acentuada após reinjeção evidenciam baixa probabilidade
de recuperação da função ventricular. Outras variações são
ainda demonstradas nas Figuras 50C e D.
3. Estresse/redistribuição e imagens tardias – três etapas
ou séries de aquisição de imagens/uma injeção de 201Tl
(Figura 50A): com a adição de imagens tardias de 24
horas após a injeção de tálio-201 na fase de estresse ou
distribuição (primeira etapa), possibilita-se maior tempo
para a ocorrência do fenômeno da redistribuição e,
consequentemente, aumento na captação miocárdica do
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radiofármaco. A técnica evidencia bom valor preditivo para
melhora da função ventricular após revascularização, mas
VPN subótimo em função de qualidade técnica da imagem
obtida após esse período, bem como em razão de alguns
pacientes não demonstrarem redistribuição em tempos
muito prolongados.
4. Repouso/redistribuição – duas etapas ou séries de
aquisição de imagens/uma injeção de 201Tl no repouso:
neste protocolo é eliminada a fase de estresse, dentro do
conhecimento da condição fisiopatológica de variação
temporal do fluxo coronário em miocárdios hibernantes ou
em pacientes instáveis, implicando em defeitos perfusionais
que podem ocorrer em imagens de estudos em repouso,
com redistribuição nas imagens tardias. Estudos qualitativos
utilizando o protocolo de repouso – redistribuição, para
a avaliação da eficácia da revascularização, evidenciaram
que a maioria das regiões miocárdicas com defeitos
reversíveis em período pré-operatório apresentaram
normalização pós-operatória da perfusão e/ou melhora
da função ventricular. No entanto, algumas regiões viáveis
podem não apresentar redistribuição, mesmo nas imagens
de 24 horas, a não ser que os níveis sanguíneos de 201Tl se
elevem após reinjeção. De modo prático, a maioria das
informações clínicas necessárias no processo de decisão
médica, relativas ao estudo de viabilidade, têm sido
obtidas na sequência estresse-redistribuição-reinjeção,
não sendo, geralmente necessárias imagens tardias. Não
há consenso estabelecido quanto à acurácia da sestamibi99m
Tc em repouso na detecção de viabilidade, com alguns
trabalhos evidenciando captação semelhante de 201Tl e
sestamibi-99mTc (avaliação quantitativa) em pacientes com
AI e disfunção ventricular esquerda. Observa-se também
valor preditivo satisfatório para a melhora na contratilidade
das paredes ventriculares após revascularização, similar
ao 201Tl.280 A administração de nitratos prévia à injeção do
radiofármaco e objetivando a melhora do fluxo miocárdico
de repouso parece melhorar a acurácia para a detecção
de viabilidade miocárdica.281
10.6. Tomografia por Emissão de Pósitrons282,283
Exame não invasivo de referência para a detecção de
viabilidade miocárdica, pois oferece informações simultâneas
de perfusão e metabolismo do miocárdio. Em condições
normais de jejum e metabolismo aeróbico, em repouso, os
ácidos graxos livres (AGL) de cadeia longa representam em
torno de 65% a 70% do suprimento energético para o músculo
cardíaco, com pequena participação da glicose (15% a 20%).21
Já em condições pós-prandiais, a glicose passa a representar o
substrato preferido. Na presença de isquemia, o metabolismo
oxidativo de AGL está diminuído e a glicose também se torna
o substrato preferencial para o miocárdio. Dessa maneira,
mesmo que a energia produzida por glicólise anaeróbica não
seja suficiente para manter a contratilidade miocárdica, ela é
vital para a preservação da integridade da membrana celular,
característica do miocárdio disfuncionante, porém viável.
Alguns emissores de pósitrons como o flúor 18, marcando
substância análoga da glicose ou a fluordeoxiglicose (FDG),
podem ser utilizados para a avaliação do miocárdio viável (ou
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Figura 50 – Protocolos de imagem com o emprego com tálio-201 (201Tl) para a caracterização de viabilidade do miocárdio. Em A, representação da sequência
clássica para definição de isquemia (Dia 1), com injeção da dose aproximada de 3 a 4 mCi no estresse, sem reinjeção posterior, adicionando-se nova aquisição de
imagens após 24 horas (Dia 2); Em B, C e D, ressalta-se a necessidade de reinjeção de 201Tl com dose aproximada de 1 mCi e sequência conforme demonstrado
nos esquemas propostos.

hibernante), que é definido como tecido metabolicamente
ativo, na presença de defeito de perfusão coincidente. O
FDG-18F penetra nas células do miocárdio pelo mesmo
mecanismo de transporte da glicose e, após fosforilação para
FDG-6-P, permanece no meio intracelular proporcionalmente
à taxa glicolítica, refletindo a quantidade de tecido viável.
Os pacientes são tipicamente preparados para a imagem
com a administração de uma sobrecarga de glicose e doses
subsequentes de insulina, previamente à injeção intravenosa
de 5 a 15 mCi de FDG-18F. A imagem é adquirida em 45

a 90 minutos após a administração do traçador, tendo
duração de, aproximadamente, 15 a 30 minutos. Uma TC
de baixa dose é necessária para correção de atenuação.
A combinação das imagens de perfusão e metabolismo pelo
PET tem sensibilidade de 88% e especificidade de 74%
para viabilidade miocárdica.284 Há algumas diferenças em
diabéticos, que passam a ter como preferencial a avaliação
da viabilidade com 201Tl ou agentes ligados ao 99mTc. Torna-se
importante lembrar ainda que o radioisótopo flúor-18 ou 18F
é produzido em cíclotron, consistindo do bombardeamento
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de água enriquecida marcada com oxigênio-18 ou 18O e
decaindo por emissão de pósitrons, com faixa de energia de
511 KeV (kilo eletron volt ou KeV). Sua meia-vida é de 110
minutos, possibilitando a melhor resolução espacial entre
todos os radiotraçadores utilizados em PET.
Quando se analisa por PET de modo conjunto o metabolismo
com FDG-18F e a perfusão (para esta, emissores de pósitrons não
estão disponíveis em nosso meio na prática clínica) observa-se
ótimo valor preditivo para recuperação funcional. Tipicamente,
as medidas de FSM são realizadas com rubídio-82 (82Rb) ou
amônia marcada com nitrogênio-13 (amonia-13N ou 13NH3).
Com base no conceito de miocárdio hibernante, segmentos
com perfusão reduzida, mas com captação de FDG preservada
(padrão discordante ou mismatch), são classificados como
viáveis, com melhora funcional após revascularização adequada.
No entanto, quando a perfusão e captação de FDG estão
diminuídas ou aparentemente ausentes (padrão concordante
ou match) refletem ausência de viabilidade (áreas de fibrose),
sem melhora após revascularização. Finalmente, a abordagem
combinada do fluxo sanguíneo-FDG discordante tem sido
amplamente documentada como preditora de melhora regional
da motilidade pós-revascularização, assim como a melhora
dos sintomas de IC, da capacidade de exercício e prognóstico.
O estudo PARR-2 (PET and recovery after revascularization)285
que continua sendo o único estudo prospectivo randomizado
para avaliar o benefício de resultados de uma estratégia de
gerenciamento assistido por PET, em pacientes com disfunção
grave do VE, avaliou 430 indivíduos randomizados para estudo
de viabilidade com PET ou tratamento convencional sem o
emprego da PET. Os resultados da análise primária após 12
meses de acompanhamento mostraram uma tendência para o

melhor resultado na coorte PET FDG-assistida, que não atingiu
significância estatística. No entanto, análise post-hoc, incluindo
apenas pacientes em que houve adesão à estratégia de gestão
recomendada com base nos achados do PET FGD, mostrou
melhora significativa na mortalidade com a abordagem assistida
por PET, quando comparada com os cuidados padrão. Di Carli
et al.,286 demonstraram que pequenas áreas de miocárdio viável
(superior a 5%) identificadas pela PET já estratificam pacientes
em subgrupo de alto risco de eventos cardíacos em um ano.
Igualmente, estudos de viabilidade comparativos entre PET e
SPECT com 201Tl demonstraram concordância de resultados
em 80% dos casos.
10.7. Informações Adicionais Baseadas em Evidências
dentro do Processo de Decisão Médica para o Paciente
com Insuficiência Cardíaca Congestiva, Diminuição da
Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo e Miocárdio
Viável
Em clássica metanálise envolvendo 24 estudos e 3.088
pacientes (fração de ejeção do ventrículo esquerdo –
FEVE 32% ± 8%), com emprego de diversos métodos de
imagem, demonstrou-se que pacientes com viabilidade
apresentaram redução significativa de mortalidade quando
foram comparados os tratamentos revascularização cirúrgica
× tratamento clínico, sem benefícios para ambos os grupos
quando na ausência de viabilidade (Figura 51).287
No entanto, estudo multicêntrico recente, de caráter
prospectivo e randomizado denominado STICH (Surgical
Treatment for Ischemic Heart Failure)288 não conseguiu mostrar
benefício de mortalidade entre pacientes randomizados para

Figura 51 – Estudos prognósticos em pacientes com doença arterial coronária crônica e disfunção ventricular esquerda graves avaliando sobrevida tardia com
revascularização versus terapia médica após pesquisa de viabilidade por testes não invasivos. 201Tl: tálio-201; FDG-18F: imagem metabólica com fluordeoxiglicose
marcada com flúor-18; Dobut.: ecodopplercardiografia associada à injeção intravenosa de solução de dobutamina; Revasc.: revascularização cirúrgica do miocárdio; PT:
pacientes; Viável: miocárdio viável. Modificado de Allman KC, et al.287 Notar que, na presença de miocárdio viável e tratamento clínico a taxa de eventos maiores foi > 4
vezes (16%) quando comparada à mesma situação e tratamento cirúrgico por revascularização do miocárdio (3,2%). No entanto, na situação de ausência de miocárdio
viável a comparação entre tratamento clínico x cirúrgico não evidenciou diferenças significativas na mortalidade (6,2% × 7,7%, respectivamente).
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a cirurgia de revascularização (RM), em comparação com
a terapia médica otimizada (TMO), na análise primária de
intenção de tratar, em pacientes com cardiomiopatia dilatada
(FEVE ≤ 35%) de etiologia isquêmica (primeira hipótese de
duas testadas, envolvendo 99 centros em 22 países).

cardíaca e ecocardiografia; e) destaca-se a resolução de
contraste superior na detecção de anormalidades de perfusão,
diferenciando miocárdio normal e hipoperfundido com
elevada acurácia, facilitando a análise visual e quantitativa
das imagens.29,293

Foram empregadas a CPM técnica SPECT e/ou
ecodopplercardiografia associada à baixa dose de
dobutamina para a caracterização de viabilidade, a partir
de critérios metodológicos estabelecidos. Entre 1.212
pacientes incluídos na avaliação, 601 submeteramse às abordagens de viabilidade mencionadas, sendo
comparados 298 com terapia médica + revascularização
cirúrgica (Grupo RM) × 303 com TMO. Do total de 478
pacientes com miocárdio viável o desfecho morte ocorreu
em 178 (37%), contrastando com 58 (51%) óbitos de 114
pacientes sem viabilidade (razão de chances ou HR 0,64;
95% IC 0,48-0,86; p = 0,003). No entanto, após ajuste para
outras variáveis basais, a associação com mortalidade não
foi significante (p = 0,21). Houve significativo crossover
entre os 2 grupos e a análise tratada foi a favor de melhores
resultados com RM.

Evolução de hardware: Como a exposição à radiação e seus
efeitos deletérios de longo prazo tornaram-se preocupações
importantes das autoridades reguladoras e das sociedades
científicas, novas tecnologias foram introduzidas para reduzir
as doses de radiotraçadores em exames nucleares, mantendo a
qualidade da imagem e a precisão diagnóstica. Neste contexto,
novos equipamentos com detectores de cádmio-zinco-telúrio
(CZT) surgem na primeira década do 2000. Diferentemente
das gama-câmeras “Anger” tradicionais, a radiação gama é
diretamente convertida em pulso elétrico quando em contato
com os detectores de CZT, aumentando a resolução energética
e dispensando o uso de fotomultiplicadores, o que torna os
detectores muito mais finos e mais leves. Estes também se
diferenciam das câmeras tradicionais anteriores, apresentando
melhores resoluções espacial e energética, podendo distinguir
a radiação dispersa, além de serem mais sensíveis para a
detecção dos fótons emitidos.294-296

A despeito de tais achados negativos e reconhecendo-se
vieses na análise crítica dos resultados na ocasião entendese que, no mundo real e face às evidências atuais,289-291 a
pesquisa de viabilidade pode auxiliar na escolha do melhor
tratamento em populações selecionadas, implicando em
melhor prognóstico na evolução.

11. Novas Tecnologias e Perspectivas
Futuras para a Cardiologia Nuclear no
Estudo da Doença Isquêmica do Coração
Com base em experiência sedimentada e extensa
documentação acumulada ao longo de décadas demonstrase para a CPM satisfatórias sensibilidade e especificidade,
ressaltando-se o bom VPN para descartar DAC obstrutiva.
A análise de 32 estudos mostrou para a técnica SPECT
sensibilidade de 87% e especificidade de 73% na detecção
de lesões angiográficas significativas (estenose > 50%).292 Na
técnica convencional, observam-se algumas limitações, tais
como resolução espacial restrita, taxas de contagem reduzidas
e artefatos de atenuação. As gama-câmeras do tipo Anger,
com cristais de iodeto de sódio e fotomultiplicadoras em sua
composição, que transformam os fótons gama emitidos em luz
ou cintilações, têm também resolução temporal limitada em
comparação a outros métodos de imagem, como por exemplo,
a PET, e requerem doses mais elevadas de radiotraçadores para
realizar exames, com maior tempo de aquisição de imagens.
Por outro lado, entre as inúmeras vantagens do método
nuclear: a) utilização de radioisótopos que não alteram as
propriedades biológicas do organismo sendo estudado; b)
elevada marcação radioativa com mínima quantidade de
substâncias químicas, expressando fielmente a fisiologia e
bioquímica celular; c) mínima toxicidade; d) os valores do
pixel (menor componente de uma imagem digital) nas imagens
do miocárdio são diretamente proporcionais aos parâmetros
inerentes à fisiologia cardiovascular, como perfusão, função,
metabolismo e inervação, atributos estes não compartilhados
com outras modalidades, como angio-TC, ressonância

Duvall et al.,297 mostraram a viabilidade de um protocolo
de dose reduzida e de doses reduzidas, realizado em
gama-câmera CZT dedicada (Discovery NM 530c, GE
Healthcare), com a utilização de 5 mCi de 99mTc como a dose
de repouso e 15 mCi de 99mTc como a dose de estresse para
a marcação das isonitrilas sestambi (MIBI) ou tetrofosmin.
Houve redução significativa da exposição à radiação em
relação aos protocolos SPECT anteriores e manutenção
da qualidade e precisão da imagem no diagnóstico de
DAC. Gimelli et al.,298 também avaliaram a viabilidade
de um protocolo de estresse-repouso com dose reduzida,
usando a câmera CZT em uma coorte de 137 pacientes
encaminhados para avaliação de DAC, com realização
subsequente de cineangiocoronariografia. A precisão para
identificar lesões coronárias não foi afetada pela redução da
dose de radioisótopos, com altos valores de sensibilidade e
especificidade obtidos. Hindorf et al.,299 mostraram que o
posicionamento ideal do paciente deve ser estabelecido ao
realizar exames miocárdicos em gama-câmeras CZT.
Além de avaliar a precisão diagnóstica, tornou-se
importante avaliar o valor prognóstico dos novos protocolos de
imagem utilizando câmeras CZT. Oldan et al.,300 compararam
o valor prognóstico entre CZT e as gama-câmeras tradicionais,
constatando que as informações prognósticas fornecidas pela
tecnologia CZT, quanto ao desfecho composto de morte
por todas as causas ou IAM não fatal, foram semelhantes
às fornecidas por um equipamento tradicional (Anger). No
entanto, a dose administrada foi a mesma para ambas as
gama-câmeras. Este fato limitou a capacidade do estudo para
avaliar o valor prognóstico com protocolos de dose reduzida,
conforme descrito anteriormente.
Pesquisadores brasileiros 301 compararam os valores
prognósticos de protocolo ultrarrápido de baixa dose em
câmera CZT versus protocolo tradicional em gama-câmera
convencional com cristais de iodeto de sódio (NaI). Por
meio de um escore de propensão, dois grupos com número
equivalente de pacientes e características basais semelhantes
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foram comparados. A dose média de radiação do primeiro
grupo - que realizou exame em uma câmera convencional
(NaI) – foi estimada em 9,5 mSv, enquanto o grupo CZT
apresentou dose média de exposição em torno de 6 mSv.
Esta dose foi inferior à dose efetiva média para doses SPECT
mencionadas em estudos prévios. Confirmou-se que o
protocolo da câmera CZT apresentou resultados prognósticos
similares quando comparados aos obtidos na câmera SPECT
tradicional, ressaltando que os pacientes com CPM normal na
CZT apresentaram taxa de eventos menor que aqueles que
fizeram CPM nas gama-câmeras tradicionais.
Evolução do software: A retroprojeção filtrada (FBP) é
um algoritmo de reconstrução tradicional das imagens do VE,
que foi usado em muitas gama-câmeras SPECT ao longo do
tempo. Considera que o objeto emissor de radiação, neste
caso o coração, está à mesma distância de todos os detectores
e que os fótons também são detectados uniformemente em
todos os ângulos. Esta suposição, no entanto, leva a grande
número de artefatos de imagem causados, por exemplo,
por atenuação mamária e perda de densidade de contagens
com maior distância do coração. Portanto, a FBP apresenta
limitações que levaram ao desenvolvimento de novas imagens
de reconstrução iterativa, o que permitiu a correção desses
artefatos inerentes.302
Novos algoritmos foram desenvolvidos, sendo que
o mais amplamente utilizado é o denominado OSEM
(ordered subset expectation maximization). Essa técnica de
reconstrução iterativa é baseada em uma projeção estimada
do objeto estudado, em comparação adicional entre a
projeção adquirida do objeto e a estimada. A projeção de
proporção é gerada, contendo as diferenças entre projeções
reais e estimadas do objeto. Essas diferenças são usadas
para modificar a estimativa inicial e cada ciclo dessa cadeia
é chamado de iteração. As iterações são realizadas até que
uma projeção mais parecida com o objeto real seja alcançada.
A reconstrução iterativa também permite a correção de
artefatos de imagem, como dispersão, atenuação e supressão
de ruídos durante o processo de reconstrução, para melhorar
a qualidade e a resolução da imagem.303
DePuey et al.,304 descreveram o uso do OSEM para
processar exames com diferentes períodos de aquisição
(7 a 15 minutos) realizados em uma gama-câmera de duas
cabeças com colimadores de alta resolução. Foi demonstrado
que, apesar do tempo de varredura reduzido, a qualidade
da imagem é mantida ou mesmo melhorada usando esses
métodos de reconstrução. Novamente em estudo nacional,
Lima et al.,305 analisaram a acurácia prognóstica de novo
algoritmo de reconstrução – “Evolution for Cardiac TM” –
com dose e tempo de aquisição reduzidos em gama-câmara
dedicada (Ventri, GE Healthcare), além de dosimetria média
de 6,2 ± 0,3 mSv. Os 2.958 pacientes submetidos aos
exames foram seguidos, aproximadamente, por 3 anos, com
os resultados demonstrando taxa muito baixa de eventos
maiores (morte ou infarto) na presença de imagens normais
em comparação ao grupo com exames anormais.
Novas perspectivas: A CPM pode apresentar limitações
em imagens de pacientes com DAC multivascular, devido
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à perda de parâmetros comparativos de perfusão entre
diferentes áreas do miocárdio, considerando-se que a
gênese das imagens é baseada na captação relativa de
fluxo coronário marcado com radiofármacos entre as
paredes do VE, conforme descrito na introdução dessa
Diretriz. Dada esta situação, a quantificação do fluxo
coronário absoluto e da RFC emergiu como alternativa
importante para a avaliação diagnóstica e prognóstica
desses pacientes. Falcão et al.,306 demonstraram que a
avaliação de reserva de fluxo pelo PET auxilia na detecção
de DAC em pacientes portadores de bloqueio de ramo
esquerdo. Pacientes com perfusão aparente normal e RFC
anormal apresentaram maior taxa anual de morte cardíaca,
infarto do miocárdio não fatal, revascularização tardia e
hospitalização por causas cardíacas do que os pacientes
com perfusão normal e RFC normal (6,3% versus 1,4%;
p < 0,05).307 Ziadi et al.,308 ampliaram esses resultados em
estudo prospectivo envolvendo 704 pacientes submetidos
à injeção de rubídio-82 (82Rb) para PET, com o objetivo de
comparar os resultados em pacientes com RFC reduzida ou
normal em pacientes com exames de perfusão normais ou
anormais. A RFC reduzida foi preditora independentemente
de eventos maiores, incluindo morte cardíaca e infarto do
miocárdio, adicionando valor prognóstico aos resultados
da perfusão. Murthy et al.,309 relataram o poder preditivo
da RFC em 2.783 pacientes consecutivos, sendo observado
naqueles com menor RFC aumento de 5,6 vezes no risco de
morte cardíaca em comparação aos com maiores valores.
Essa variável apresentou valor prognóstico incremental
em comparação à análise relativa da perfusão e FEVE.
O valor prognóstico da variável “reserva de fluxo sanguíneo
miocárdico” (RFSM) se estende além da DAC e tem sido
demonstrado em pacientes com cardiomiopatia isquêmica
e não isquêmica,310 cardiomiopatia hipertrófica311 e póstransplante cardíaco.312
A medição da reserva de fluxo coronário usando PET é
bastante precisa, mas cara e não amplamente disponível
na prática clínica, principalmente no Brasil. No entanto,
como a tecnologia SPECT é ferramenta de fácil acesso,
os estudos mostraram a possibilidade de adquirir imagens
dinâmicas e quantificar a RFM com o método, mas com
algumas limitações das gama-câmeras convencionais, entre
elas a resolução temporal limitada.313,314 Com o advento
das câmeras CZT tornou-se viável quantificar a RFC usando
esta tecnologia.
Wells et al.,315 desenvolveram um modelo em suínos
para medir o fluxo sanguíneo do miocárdio absoluto e
reserva de fluxo utilizando três radioisótopos diferentes, a
saber 201Tl, tetrofosmin-99mTc e SESTAMIBI-99mTc. Seguindo
este campo de pesquisa, Bouallègue et al.,316 obtiveram RFC
em 23 pacientes com doença de três vasos conhecida usando
gama-câmera CZT, conseguindo boa correlação com achados
angiográficos. As novas descobertas relativas à aquisição
dinâmica de SPECT e à medição da RFC abrem um novo e
excitante campo de pesquisa que poderão permitir diferentes
aplicações para SPECT à medida que seus resultados sejam
melhor validados.
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12. Estratégias para Redução de Exposição
à Radiação
Radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente
para “ionizar” átomos e moléculas durante a sua interação
com a matéria, no caso em questão com elementos do corpo
humano. Dependendo do tipo e do nível da energia utilizada,
da duração da exposição e da dose absorvida, poderão ocorrer
danos ao organismo. Profissionais envolvidos com exames
médicos ou terapias que utilizam radiação ionizante devem
estar familiarizados com os princípios básicos conhecidos pela
terminologia inglesa ALARA – As Low As Reasonably Achievable
ou princípio ALARA. Este preconiza que a exposição de um
individuo à radiação deve ser minimizada, qualquer que
seja o motivo de tal exposição. Em relação à imagem nuclear
isso significa obter as informações principais do exame, mais
frequentemente a CPM, utilizando-se o mínimo de radiação
necessária para obter-se qualidade diagnóstica. Envolve não
só a escolha do traçador mais apropriado, mas também a
melhor técnica e o melhor protocolo que pode ser ajustado
para minimizar a exposição à radiação.
Adicionalmente, dois outros princípios importantes
norteiam a aplicação da radiação ionizante em imagens
médicas: “justificação” e “otimização”. Justificação
significa que um estudo deve ser bem indicado, justificado
como adequado, seguindo critérios apropriados, conforme
está sendo descrito nesta diretriz. A melhor forma de
minimizar a exposição de um paciente à radiação é não
recomendar um exame que não esteja apropriadamente
bem indicado. Entretanto, tal situação frequentemente
foge ao controle do médico responsável pela realização do
exame, devendo ser compreendida pelo médico solicitante,
que deve ter o conhecimento da literatura cientifica
básica. Cabe a ressalva que o risco de um paciente morrer
por doença cardiovascular (líder de morte no Brasil), não
realizando um exame bem indicado é muito maior do
que o eventual risco pela exposição à radiação. Os riscos
de um paciente com suspeita de doença coronariana
em um exame bem indicado não são teóricos, mas sim
reais e superiores aos resultantes do uso da radiação. Por
sua vez, o outro princípio que demanda atenção é o da
otimização, que representa ajustes nos protocolos, inclusive
empregando os melhores recursos tecnológicos disponíveis
(software e hardware modernos) para a realização do
exame, tarefa esta de responsabilidade direta de uma
equipe multiprofissional, incluídos médicos, enfermeiras
de supervisão, técnicos de enfermagem, tecnólogos de
radiologia, biomédicos, biólogos com treinamento na
manipulação de material radioativo, profissionais com
formação em radiofarmácia e equipe de físicos médicos.
Os riscos de efeitos deletérios para o paciente envolvendo
a radiação, provenientes de exames de imagem médica,
desde que toda a equipe multiprofissional utilize a melhor
técnica e sempre observando os princípios da justificação e
otimização, são mínimos e, por vezes, frutos de elaborações
teóricas, sem base prática consolidada.
Em um estudo internacional importante coordenado
pela Internacional Atomic Energy Agency (IAEA) realizado
recentemente, com o envolvimento de 65 países, incluindo o

Brasil, o estudo INCAPS – IAEA Nuclear Cardiology Protocols
Cross-Sectional Study, verificou-se que a exposição à radiação
pode ser diferente quando se comparam pacientes que
vivem em países diversos, dada a diversidade de protocolos
implementados na prática da cardiologia nuclear ao redor
do mundo. 317 De modo importante foram verificadas
inúmeras oportunidades para melhorar de forma abrangente
a aplicação da cardiologia nuclear ao redor do mundo,
utilizando-se basicamente os princípios de otimização. Em
geral identificou-se que com orientações simples e de baixo
custo, como o ajuste das doses baseado em IMC, pode-se
reduzir significativamente a dose de radiação administrada e
a exposição do paciente. A América Latina é um exemplo,318
onde há oportunidades para melhorar os protocolos. Tem
sido recomendado que a maioria dos pacientes submetidos
à CPM tenham uma exposição estimada máxima de radiação
de 9 miliSievert (mSV). Esta meta é factível de ser atingida
aplicando as recomendações listadas na Tabela 27 sendo
estas estratégias apoiadas pela IAEA.24 Nos centros brasileiros
participantes do estudo INCAPS observou-se uma variação
da média de doses entre 8,4 e 17,8 mSv, demonstrando que
é possível otimizar os protocolos no país, o que já tem sido
feito desde a publicação do INCAPS.318
12.1. Redução da Radiação por Novas Tecnologias,
Qualidade de Imagem e Confiabilidade dos Achados
Como a exposição a doses altas traz preocupação,
considerando-se a possibilidade dos efeitos biológicos
das radiações ionizantes denominados determinísticos
(ocorrem acima de certos limites de dose absorvida para um
determinado tecido, incluindo eritema de pele, perda de pelos
e, possivelmente, toxicidade cardíaca direta) e estocásticos
(aqueles cuja radiação causa dano que pode implicar em
malignidade, geralmente a longo prazo)319,320 novas tecnologias
foram exigidas para reduzir as doses dos radiotraçadores,
mantendo a qualidade da imagem e a precisão diagnóstica.
Nesse contexto, novas câmaras com detectores de CZT foram
lançadas nos últimos anos. Diferentemente das câmaras
tradicionais Anger, a radiação gama é diretamente convertida
em pulso elétrico quando em contato com os detectores de
CZT, aumentando a resolução energética e dispensando o
uso de fotomultiplicadores, o que torna os detectores muito
mais finos, leves e mais sensíveis para a detecção de fótons.
Protocolos sugerem que é possível a combinação de exames
mais rápidos e com menor dosimetria. Devido ao seu custo
elevado, sua utilização em nosso meio ainda é minoritária,
havendo pouco mais de uma dezena de gama-câmaras com a
nova tecnologia no Brasil, que já inicia publicações relevantes
no cenário internacional.321
Uma das limitações considerada como o “tendão de
Aquiles” na interpretação da imagem de perfusão miocárdica
é a atenuação que os raios gama sofrem ao atravessar os
tecidos, antes de atingir o detector. O problema é que esta
atenuação pode simular defeitos de perfusão miocárdica
e seu reconhecimento como causas de “falsos-positivos”
dependem muito da experiência do observador. Esses
defeitos ocorrem mais frequentemente na parede inferior
em homens (especialmente em pacientes com obesidade
abdominal), sendo descritos como atenuação diafragmática.
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Tabela 27 – Estratégias para redução da exposição à radiação
1

Divulgar e aplicar critérios apropriados de indicação de exames

2

Dar preferência a traçadores que resultem em menor exposição à radiação. Recomenda-se na atualidade empregar o tecnécio-99m (99mTc), que tem meia-vida
física de seis 6 horas, em comparação ao tálio-201 (201Tl) com meia-vida de 73 horas, este resultando em dosimetria desfavorável

3

Evitar protocolos que injetam ambos radioisótopos, 201Tl e 99mTc, no mesmo estudo (protocolo de duplo isótopo), também considerando a dosimetria desfavorável
da combinação

4

Evitar injetar qualquer dose de 99mTc que seja > 36 mCi e que resulte em dose de exposição > 15 mSv para o estudo completo

5

Caso precise utilizar 201Tl evitar dose maior do que 3,5 mCi

6

Procurar diminuir o número de pacientes que realizam as etapas de estresse e repouso. Em alguns casos é possível responder à dúvida clínica apenas com a
injeção do estresse, desde que as imagens desta etapa sejam perfeitamente normais

7

Utilizar equipamentos mais sensíveis que possam detectar menores doses injetadas dos radiofármacos, como as novas gama-câmaras com detectores sólidos
contendo cádmio-zinco-telúrio (CZT), bem como softwares que melhoram a qualidade da imagem, mesmo com menor dose administrada

8

Aplicar tabela de ajuste da dose para o tamanho ou índice de massa corporal (IMC) do paciente (Tabelas 28 e 29)

9

Evitar o shine through. Este fenômeno ocorre quando em estudos de perfusão com 99mTc (protocolo de um dia, fases de repouso e estresse) a dose da segunda
injeção é menor do que 3 vezes a dose da primeira, podendo a atividade residual desta etapa interferir com a interpretação das imagens correspondentes à segunda
injeção. Tal situação pode resultar em estudo não diagnóstico, demandando novas investigações e possibilidade de aumento de dose total recebida pelo paciente.

Tabela 28 – Sugestões de limitação de dose com ajustes ao índice
de massa corporal (IMC), empregando-se tecnologia de gama
câmara convencional24
Protocolo de um (1) dia
IMC

Protocolo de um (1) dia
Dose 1 (mCi)

Dose 2 (mCi)

IMC

Dose 1 (mCi)

Dose 2 (mCi)

< 25

8

24

< 25

4

12

25 a 30

9

27

25 a 30

4,5

13,5

30 a 35

10

30*

30 a 35

5

15*

> 35

12

36*

> 35

6

18*

Dose 1 (mCi)

Dose 2 (mCi)

IMC

Dose 1 (mCi)

Dose 2 (mCi)

Protocolo de dois (2) dias
IMC

Protocolo de dois (2) dias

< 25

8

8

< 25

25 a 30

9

9

25 a 30

4

4

4,5

4,5

30 a 35

10

10

30 a 35

5

5

> 35

12

12

> 35

6

6

*Preferir protocolo de dois dias.

Nas mulheres são mais encontrados na parede anterior,
devido à atenuação causada por tecido mamário. Tais
defeitos são mais comuns em obesos, motivo pelo qual
necessitam de doses injetadas mais altas. Quando o defeito
encontrado é tênue, ocorrendo de forma semelhante no
repouso e no estresse, acompanhado por espessamento
das paredes do VE sem alterações, frequentemente pode
ser interpretado como um estudo normal para isquemia do
miocárdio, poupando o paciente de outras investigações
que envolvam ou não radiação e minimizando os custos.
Outra forma de combater o artefato de atenuação é a
aplicação de máquinas específicas com outras fontes de
radiação, como um tomógrafo que emite o raio-X, calcula
fatores de atenuação dos tecidos e aplica uma correção
de atenuação ao fóton emitido pelo traçador radioativo,
reduzindo por meio de software os efeitos da atenuação.
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Tabela 29 – Sugestões de limitação de dose com ajustes ao índice
de massa corporal (IMC), utilizando gama-câmaras com tecnologia
de cádmio, zinco, telúrio24
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*Preferir protocolo de dois dias.

Entretanto, tais equipamentos incorporam custo ao exame
e são de difícil viabilização financeira. Mesmo nos EUA,
o país com maior volume de estudos de cintilografia do
miocárdio, estima-se que apenas 20% dos serviços médicos
apliquem rotineiramente esta metodologia. Finalmente, e
de grande aplicação prática na resolução dos defeitos de
captação aparentes gerados por atenuação dos fótons gama
ao penetrarem nos tecidos é a aquisição das imagens, em
especial na fase de estresse, nas posições prona e supina,
minimizando de modo importante os artefatos descritos.
Alguns serviços têm implementado de maneira rotineira
tal prática, mesmo considerando-se o aumento do tempo
de utilização das gama-câmaras com uma nova série de
aquisição de imagens.
Com relação à realização apenas da imagem de estresse como
forma de reduzir a radiação, evitando-se a dose de repouso:

Atualização da Diretriz Brasileira de Cardiologia Nuclear – 2020

Atualização
1. É possível que o médico observador consiga interpretar
um estudo como “ausência de isquemia” baseado apenas
na imagem de estresse, evitando desta forma a injeção de
repouso. Para isso o observador deve estar confiante de que
a imagem seja perfeitamente normal e livre de quaisquer
defeitos de perfusão, inclusive dos “artefatos de atenuação”
que são em geral reconhecidos na comparação das imagens
de estresse e repouso. A alternativa seria a descrita acima,
aplicando-se rotineiramente a correção de atenuação, mas
isso implicaria em aumento de custos.

sanguíneo do miocárdio, da FC e da contratilidade miocárdica.
Em várias doenças cardíacas a função neuronal do coração
está alterada e com frequência associada e contribuindo para a
piora evolutiva. A desregulação no sistema nervoso autônomo
cardíaco aumenta o risco de arritmias potencialmente letais
e pode ser marcadora de mau prognóstico. A imagem
cintilográfica da distribuição e função neuronal cardíaca ajuda
na compreensão da fisiopatologia de várias doenças que
afetam o coração e pode guiar o tratamento, com melhora
consequente do resultado clínico.322

2. Outra situação que é infrequente, mas pode ocorrer,
é quando o paciente tem distribuição homogênea do
traçador pelo VE e perfusão aparentemente normal, mas
com a observação de aumento transitório ou dilatação
da mesma cavidade durante a fase de estresse, em
comparação às imagens de repouso (dilatação transitória
isquêmica do coração ou TID). Adicionalmente, podem
ainda ser observados: a) queda na FEVE após o estresse
comparado ao repouso; e/ou b) aumento da captação em
VD (geralmente não visibilizado) na etapa correspondente
ao estresse quando comparado ao repouso; marcadores
esses de mau prognóstico, mesmo na presença de
perfusão aparentemente “normal” por estar a distribuição
homogênea. Nessas situações, de exceção, o paciente
é identificado como de alto risco com base em outros
achados que não relacionados unicamente à distribuição
do traçador pelo VE durante o estresse. Esta análise e
achados só é possível com a comparação entre imagens
de repouso e do estresse. Em resumo, o médico que
interpreta as imagens deve estar seguro de que o exame
está perfeitamente normal em estresse, para poder
dispensar a aquisição de repouso. A cardiologia nuclear
deve ser realizada sempre que possível usando o exercício
como forma preferencial de estresse em vez dos testes
farmacológicos, que servem apenas como uma alternativa
naqueles impossibilitados de realizar esforço eficaz.
É extremamente rara, na presença de doença coronariana
grave de múltiplos vasos (envolvimento triarterial) e
distribuição homogênea relativa aparente do radiofármaco
no estresse, a não observância de outros achados de alto
risco no teste de esforço, além da deterioração da função
ventricular esquerda induzida pelo próprio estresse
(atordoamento isquêmico do miocárdio).

O sistema nervoso autônomo cardíaco compreende
as inervações simpática e parassimpática, com seus
neurotransmissores norepinefrina (NE) e acetilcolina,
respectivamente. Esses trabalham em equilíbrio e exercem
efeitos estimulantes, via receptores adrenérgicos e inibitórios,
via receptores muscarínicos, ambos responsáveis por
adaptações eletrofisiológicas e hemodinâmicas do sistema
cardiovascular frente a demandas corporais.322

Em resumo, nesta sessão foram abordadas várias formas
de reduzir a exposição à radiação de pacientes submetidos
a exames de cardiologia nuclear. Por meio de ajustes
relativamente simples nos protocolos podem ser otimizadas
as doses injetadas, garantindo qualidade de imagem e,
principalmente, a confiabilidade nos achados encontrados de
um exame que é de grande importância clínica para orientar
o manejo do paciente.

13. Avaliação da Atividade Simpática
Cardíaca pela Cintilografia com MIBG-123I
13.1. Introdução
A inervação autonômica cardíaca exerce papel primordial
no desempenho cardíaco, por meio da regulação do fluxo

Da mesma forma, o estímulo simpático é controlado por
centros regulatórios cerebrais que integram sinais vindos de
outras partes do cérebro e de receptores do corpo. Sinais
eferentes seguem vias descendentes na medula espinhal e
fazem sinapses com fibras pré-ganglionares que emergem
ao nível de T1-L3. Na sequência estabelecem sinapses com
o gânglio paravertebral estrelado e inervam o VD, além
das regiões anterior e lateral do VE. No coração, os nervos
simpáticos seguem as artérias coronárias no subepicárdio e
então penetram no miocárdio.322,323
As fibras parassimpáticas são escassas em comparação às
simpáticas e se originam na medula, seguindo o nervo vago.
Começam no epicárdio, cruzam o sulco atrioventricular,
penetram no miocárdio e localizam-se no subendocárdio,
inervando de modo predominante os átrios, mas menos
densas nos ventrículos, à exceção da parede inferior. Elas
controlam em grande parte a função dos nós ou nodos
sinoatrial e atrioventricular.322
13.2. Cintilografia Cardíaca com MIBG-123I
A metaiodobenzilguanidina (MIBG) é uma molécula com
estrutura similar à NE, obtida por meio de modificações na
estrutura molecular da guanetidina (um falso neurotransmissor,
também análogo à NE), que age seletivamente sobre os
nervos simpáticos, sem no entanto, ser metabolizada pela
monoaminoxidase ou pela catecol-O-metiltransferase e não
exercendo efeito estimulatório, como a NE. Com o objetivo
diagnóstico, a MIBG é marcada com o iodo-123, formando
o radiotraçador MIBG- 123I 322-325 demonstrando-se boa
correlação entre a captação miocárdica de MIBG-123I e o
conteúdo de NE no tecido cardíaco.325 Após o radiofármaco
ser administrado por via intravenosa, ele se difunde no espaço
sináptico, sendo captado, concentrado e armazenado nas
terminações nervosas pré-sinápticas de maneira similar à NE.
O MIBG-123I fica retido e localizado nas terminações nervosas
simpáticas cardíacas, com imagens cintilográficas obtidas por
gama-câmara convencional.322-325
O radioisótopo iodo-123 emite, predominantemente,
fótons gama com energia de 159 keV e meia-vida física
de 13,2 horas, sendo a aquisição das imagens fácil e bem
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tolerada. O MIBG-123I é muito usado na Europa, Japão e mais
recentemente foi aprovado nos EUA para uso cardíaco.326
No Brasil, esta técnica está disponível em alguns centros.
A cintilografia cardíaca com MIBG-123I avalia diretamente
a função simpática global e regional do coração, incluindo
a captação, recaptação, armazenamento e processos de
liberação da NE nas terminações nervosas pré-sinápticas.327
A injeção intravenosa do MIBG-123I é feita em repouso, pelo
menos 30 minutos após a administração oral de xarope de
iodeto de potássio ou solução contendo iodo, para bloqueio
e proteção da tireoide. As medicações que potencialmente
podem interferir na captação de catecolaminas, tais como
antidepressivos, antipsicóticos e alguns bloqueadores dos
canais de cálcio devem ser suspensas por no mínimo 24
horas antes da administração do radiofármaco. Por outro
lado, os betabloqueadores, inibidores da enzima conversora
da angiotensina (IECA) e/ou bloqueadores dos receptores da
angiotensina (BRA) não precisam ser descontinuados.328 Cerca
de 15 minutos e 4 horas após a administração do MIBG-123I
são obtidas imagens estáticas em projeção anterior e imagens
tomográficas (SPECT) do tórax, com o paciente em decúbito
dorsal e com o braço esquerdo levantado acima do tórax. As
imagens tomográficas são opcionais, mas ajudam a avaliar
a atividade simpática miocárdica regional e comparar com
o estudo de perfusão (ver adiante no tópico de avaliação de
arritmias). A captação cardíaca global da MIBG-123I é avaliada
pelas imagens estáticas de tórax (Figura 52). Visualmente e
de forma semiquantitativa, dois parâmetros fundamentais são
analisados: a relação da captação coração/mediastino (razão
coração/mediastino ou RC/M) precoce (imagens de 15 minutos
após a injeção) e tardia (imagens de 4 horas após a injeção)
e a taxa de clareamento miocárdico do MIBG-123I (washout
rate - WR).322-324,327-330
Os valores normais da RC/M variam de 1,9 a 2,8 com
média aproximada de 2,2 ± 0,3 nas imagens tardias, sendo
que resultados ≥ 1,6 são preditivos de menor risco.31
A RC/M reflete a densidade de receptores e, provavelmente,
retrata a integridade das terminações nervosas pré-sinápticas
e a função do receptor uptake1. Este índice elevado indica
localização predominante do radiotraçador no miocárdio e
é esperado em corações normais, ao passo que o achado
de RC/M reduzida indica menor captação miocárdica de
MIBG-123I, traduzindo densidade de receptores adrenérgicos
cardíacos reduzida. A RC/M tardia combina informações
sobre função neuronal de captação e liberação das vesículas
de armazenamento nas terminações nervosas cardíacas. As
Figuras 53 e 54 mostram imagens de pacientes com RC/M
normal e alterada, respectivamente.
O WR (washout rate ou taxa de clareamento) miocárdico
de MIBG-123I é também medida importante de inervação
simpática cardíaca. O WR é calculado pela diferença da
captação miocárdica entre as etapas inicial e tardia e é
determinado pela porcentagem da redução de captação
entre essas etapas, refletindo a quantidade de catecolaminas
liberada na fenda sináptica cardíaca. A hiperatividade
simpática cardíaca está associada com retenção diminuída de
MIBG-123I nas imagens tardias (RC/M tardia reduzida) e WR
aumentado. Os valores de WR ou clareamento de controles
normais são 10 ± 9%332 e valores maiores são preditivos
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Figura 52 – Cintilografia cardíaca com MIBG-123I. Imagem tardia colorida de
tórax anterior com as regiões de interesse (ROIs) desenhadas no mediastino
(M) e na área cardíaca (C) para o cálculo da razão coração/mediastino
(RC/M) da captação do MIBG-123I. Este índice é a medida da relação entre a
estatística de contagem da taxa de radiação média/pixel nos ROIs (região de
interesse) desenhados no coração e no mediastino.

de pior prognóstico,333 embora haja vários métodos de
determinação desta taxa na literatura. A variabilidade intra e
interobservador dessas medidas é menor que 5%.328
13.3. Aplicações Clínicas da Cintilografia Cardíaca com
MIBG-123I
O estudo por imagem da atividade adrenérgica cardíaca
pode ser útil em vários cenários clínicos (Tabela 30),
incluindo: IC, arritmias ventriculares (associadas à IC e
arritmias primárias), doença cardíaca isquêmica, DM,
pacientes em vigência de quimioterapia cardiotóxica,
pré e pós-transplante cardíaco, síndrome de Takotsubo e
envolvimento cardíaco por condições sistêmicas, como na
doença de Parkinson. Em geral, a capacidade efetiva desse
exame está estabelecida na estratificação de risco destes
pacientes nas condições acima descritas, mas a utilidade
dessa informação em melhorar o resultado clínico do
paciente ainda não foi demonstrada.331
13.3.1. Insuficiência Cardíaca
Nessa condição, a inervação adrenérgica cardíaca alterada
correlaciona-se fortemente com mortalidade e a captação
cardíaca reduzida de MIBG-123I (RC/M tardia) confere valor
prognóstico independente e adicional, a longo prazo, sobre
outros marcadores já estabelecidos, como a FEVE e o peptídeo
natriurético tipo B (BNP).334-336 Alguns estudos têm demonstrado
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Figura 53 – Cintilografia cardíaca com MIBG-123I que mostra captação normal do radiofármaco na área cardíaca (seta), o que denota atividade simpática cardíaca
preservada. Imagens em preto e branco de tórax anterior adquiridas cerca de 15 minutos (precoce) e 4 horas (tardia) após a injeção intravenosa do radiofármaco
MIBG-123I. Fonte pessoal.

Figura 54 – Cintilografia cardíaca com MIBG-123I anormal de um paciente com insuficiência cardíaca avançada e captação muito reduzida do radiofármaco na área
cardíaca (seta), o que denota hiperatividade simpática cardíaca. Imagens em preto e branco de tórax anterior, adquiridas cerca de 15 minutos (precoce) e 4 horas
(tardia) após a injeção intravenosa do radiofármaco MIBG-123I.

que anormalidades na captação cardíaca de MIBG-123I podem
ser preditivas de risco aumentado para arritmia ventricular e
morte súbita cardíaca,322,337 com tentativas de padronização do
procedimento objetivando a aplicação na rotina clínica.328-330
No Japão, desde 1992, a cintilografia cardíaca com MIBG-123I
está aprovada para uso na prática clínica em cardiologia,338
sendo considerada como indicação classe I na avaliação de
prognóstico e gravidade da IC, com nível de evidência B
(Tabela 31).338 Trabalhos com maior número de pacientes

foram recentemente publicados na Europa e nos EUA.
O denominado AdreView Myocardial Imaging for Risk Evaluation
in Heart Failure (ADMIRE-HF), 336 estudo multicêntrico,
prospectivo e internacional, envolvendo o uso do MIBG-123I
na IC, validou o valor prognóstico independentemente da
cintilografia cardíaca com MIBG-123I na avaliação de pacientes
com IC crônica.337 Foram incluídos 961 pacientes em IC
classe funcional II-III da NYHA e FEVE ≤ 35%, submetidos
à cintilografia cardíaca com MIBG-123I e acompanhados por
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Tabela 30 – Indicações já estabelecidas e potenciais indicações da cintilografia cardíaca com MIBG-123I
Cenários clínicos

Estabelecidos

Potenciais

ICFEr

• Estratificação de risco, independentemente de outros parâmetros,
avaliação de progressão de IC, eventos arrítmicos e mortalidade
cardíaca total até 2 anos
• Identificação de um subgrupo de baixo risco para eventos cardíacos
e mortalidade
• Seguimento clínico de terapias médicas indicadas nas diretrizes

• Identificar os pacientes mais prováveis a se beneficiarem da TRC ou
DAVE
• Guiar o tratamento de pacientes com DAVE: ponte para transplante,
possível explante
• Marcador substituto para avaliar benefício de novas terapias médicas
e dispositivos

ICFEp

• Subanálises de estudos maiores mostram capacidade de
estratificação de risco similar àquela vista em pacientes com ICFEr

• Identificar pacientes que podem ser de maior risco do que aquele
aparentado clinicamente

• Estratificação de risco para arritmias ventriculares letais ou
potencialmente letais até 2 anos
• Identificação de pacientes de muito baixo risco de eventos arrítmicos
letais até 2 anos.

• Refinar critérios de indicação para pacientes que se beneficiarão de
CDI
• Ajudar a identificar pacientes que não mais necessitarão de CDI, em
fim de vida da bateria ou com quadro de infecção do dispositivo

Condições
arrítmicas
primárias

• Identificação de pacientes de risco a desfechos piores, incluindo
eventos arrítmicos e mortalidade total

• Melhorar entendimento da fisiopatologia das condições arrítmicas
primárias
• Guiar conduta de pacientes com condições arrítmicas primárias

Transplante
cardíaco

• Acompanhar reinervação cardíaca após transplante

• Identificar pacientes mais prováveis de terem complicações após
transplante, incluindo rejeição e transplante por DAC

Doença cardíaca
isquêmica

• Avaliação da área de risco em pacientes com síndromes coronárias
agudas
• Estratificação de risco de pacientes com miocárdio hibernante

• Guiar conduta de pacientes com síndromes coronárias agudas
• Guiar conduta de pacientes após evento isquêmico
• Memória isquêmica

Diabetes mellitus

• Identificação de anormalidades autonômicas cardíacas, incluindo
pacientes sem manifestações extracardíacas

• Identificar pacientes de maior risco clínico do que o aparente,
auxiliando o diagnóstico e orientando tratamentos apropriados

Cardiotoxicidade
por quimioterápico

• Identificar e quantificar lesão cardíaca em pacientes sob estes
tratamentos

• Guiar conduta quimioterápica
• Melhorar entendimento da fisiopatologia de toxicidade por fármacos

Arritmias
associadas à IC

CDI: cardioversor-desfibrilador implantável; DAC: doença arterial coronária; DAVE: dispositivo de assistência ventricular esquerda; IC: insuficiência cardíaca; ICFEp:
IC com fração de ejeção preservada; ICFEr: IC com fração de ejeção reduzida; MIBG-123I: metaiodobenzilguanidina marcada com iodo-123; TRC: terapia de
ressincronização cardíaca. Adaptada de JCS Joint Working Group.339

média de 17 meses. Cerca de 25% dos pacientes (n = 237)
apresentaram eventos cardíacos, com aproximadamente
70% dos primeiros eventos sendo progressão da IC crônica;
20% eventos arrítmicos potencialmente letais (TV sustentada
> 30 segundos, parada cardíaca com reanimação e disparo
apropriado do cardioversor-desfibrilador implantável - CDI);
e cerca de 10% morte cardíaca, com 22% dos pacientes
apresentando múltiplos eventos. Risco menor do desfecho
composto foi observado em pacientes com RC/M ≥ 1,60
versus RC/M < 1,60 (38%; razão de chance de 0,40;
p < 0,001) com uma relação de risco altamente significante
para cada componente individual do desfecho composto
primário avaliado no estudo. Ressalta-se que a mortalidade
total em dois anos foi cerca de cinco vezes maior (16,1%
versus 3,0%) em pacientes com RC/M tardia < 1,60 comparada
àqueles com RC/M ≥ 1,6, respectivamente.337
Considerando-se tais informações, a FDA aprovou o MIBGI (AdreViewR) em 2013 na avaliação da inervação simpática
cardíaca de pacientes com IC classe II-III da New York Heart
Association (NYHA) e FEVE < 35%.326
123

Adicionalmente à avaliação prognóstica na IC333-339 outras
aplicações podem ser destacadas como: avaliação da resposta
terapêutica a medicamentos;340,341 indicação e avaliação de
resposta à terapia de ressincronização cardíaca (TRC),342
indicação de implante e explante de dispositivos de assistência
mecânica ventricular esquerda 343,344 e CDI; avaliação da
reinervação após transplante cardíaco.345
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Tabela 31 – Recomendações para cintilografia cardíaca com
MIBG-123I de acordo com as diretrizes da Sociedade de Circulação
Japonesa339
Indicação
Avaliação da gravidade e prognóstico de
pacientes com insuficiência cardíaca (IC)

Classificação da
recomendação

Nível de
evidência

I

B

Avaliação dos efeitos do tratamento da IC

IIa

C

Doença arritmogênica

IIb

C

A RC/M tardia do MIBG- 123I em pacientes com IC
crônica grave, de acordo com os critérios tradicionais de
classificação (FEVE, BNP, classe funcional), pode ajudar
a reclassificar os pacientes em categoria de menor risco
de eventos. Aqueles com RC/M tardia ≥ 1,6 (mesmo
com FEVE muito baixa e BNP elevado) apresentam baixa
probabilidade de evento cardíaco grave em um prazo de
até 2 anos, informação que pode levar a mudanças de
tratamento. 331 Esse marcador pode, também, ajudar a
refinar critérios de indicação para terapias invasivas e de
alto custo na IC, como TRC342,346 e implante de CDI.347,348
Estudo brasileiro realizado por Nishioka et al.,342 mostrou
que a RC/M tardia foi o único fator preditivo independente
de resposta à terapia. Os pacientes com RC/M < 1,36
tiveram menor chance de se beneficiar da TRC, sugerindo,
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que esses pacientes, com atividade simpática cardíaca
bastante elevada, sejam portadores de IC terminal.342,346
O sistema nervoso autônomo desenvolve importante papel
nas arritmias cardíacas. A cintilografia com MIBG-123I tem
potencial em selecionar, de modo mais preciso, pacientes para
implante de CDI, além de identificar aqueles com maior risco
para morte súbita cardíaca que não seriam selecionados de
acordo com as diretrizes atuais. Arora et al.,347 em um estudo
piloto com 17 pacientes com IC crônica avançada e CDI,
dividiram os pacientes em grupos de acordo à presença ou
ausência de disparos prévios do CDI. Quando a RC/M tardia
de MIBG-123I foi < 1,54 observou-se maior frequência de
disparos do CDI e valor preditivo positivo de 71%, ao passo
que com RC/M aumentada verificou-se VPN de 83%.
A etiologia da IC frequentemente é classificada como
isquêmica e não isquêmica. Embora a fisiopatologia e a lesão
inicial sejam diferentes, estudos de investigação sugerem
que quando a doença progride, anormalidades autonômicas
cardíacas são características e comuns, independente
da etiologia. Assim, a cintilografia cardíaca com MIBG123
I permanece como forte marcador de prognóstico.
Wakabayashi et al.,349 mostraram que para ambos os grupos,
a RC/M tardia foi o fator preditivo independente mais
poderoso de morte súbita cardíaca, embora com pontos
de corte do valor do índice RC/M diferentes, a saber 1,50
para cardiomiopatia isquêmica e 2,02 para não isquêmica.
Para pacientes com FEVE < 40% e RC/M tardia menor do
que o ponto de corte identificado, a taxa de morte cardíaca
foi maior para o grupo isquêmico (18,2%/ano) versus não
isquêmico (11,9%/ano), respectivamente.
13.3.2. Arritmia Ventricular
A morte súbita cardíaca permanece uma das principais
causas de morte no mundo. Cicatriz e/ou miocárdio não
revascularizado/isquêmico fornecem importante substrato
para a ocorrência de arritmias ventriculares potencialmente
letais.350 Em adição, a presença de IC clínica aumenta o
risco de arritmia ventricular. O sistema nervoso simpático é
importante gatilho para eventos arrítmicos maiores por meio da
hiperatividade adrenérgica cardíaca global e heterogeneidade
da atividade simpática miocárdica regional.322 A avaliação do
sistema nervoso autônomo com a cintilografia miocárdica
com MIBG-123I pode ser útil em diversas situações clínicas.
A presença de miocárdio denervado, mas viável e a magnitude
da denervação são marcadores potenciais da suscetibilidade
do indivíduo ao desencadeamento de arritmias graves. Vários
estudos têm demonstrado a capacidade da cintilografia
com MIBG-123I em identificar pacientes com maior risco de
desenvolver taquiarritmias ventriculares espontâneas, choques
apropriados de CDI351,352 e morte súbita cardíaca.353-356
Na análise das possibilidades de resultados das imagens
cintilográficas, o achado de discordância (mismatch) entre
perfusão e inervação miocárdica caracteriza cenário de maior
risco para arritmia ventricular.350,351 As regiões denervadas
respondem ao estímulo simpático de modo diferente do
miocárdio normal. Esta heterogeneidade eletrofisiológica pode
servir como substrato para TV e fibrilação ventricular (FV). Da
mesma forma, imagens tomográficas (SPECT) da cintilografia

cardíaca com MIBG-123I são úteis no reconhecimento de
arritmogenicidade aumentada. Estudo prospectivo em
50 pacientes com antecedentes de infarto do miocárdio
submetidos à imagens SPECT com MIBG- 123I e SPECT
de perfusão com tetrofosmin-99mTc mostrou, por análise
multivariada, que escore de defeito de captação miocárdica
regional tardia do MIBG-123I ≥ 37 foi o único parâmetro
capaz de diferenciar o grupo de pacientes que apresentou
TV induzida ao estudo eletrofisiológico, com sensibilidade
de 77% e especificidade de 75%.357 Não houve diferenças
significantes na RC/M tardia e no escore mismatch de
subtração da perfusão e inervação simpática entre os grupos
com TV induzida positiva e negativa.356
Entretanto, no estudo Prediction of Arrhythmic Events
with Positron Emission Tomography (PAREPET), avaliou-se a
quantificação de miocárdio denervado em 204 pacientes com
cardiopatia isquêmica (FEVE ≤ 35%), por meio de imagens
por PET com metahidroxiefedrina marcada com Carbono-11
(HED-11C). A perfusão e a viabilidade miocárdica foram
também caracterizadas com amônia-13N e fluordeoxiglicose18
F, respectivamente. O objetivo primário do estudo foi a
observação da ocorrência de morte súbita cardíaca, definida
por morte arrítmica ou disparo do CDI por FV ou TV > 240
batimentos/minuto. Após 4,1 anos de acompanhamento,
16,2% de morte súbita cardíaca foram registradas.
A quantificação do volume do infarto e a FEVE não foram
fatores preditivos de morte súbita cardíaca. Entretanto,
os pacientes com maior volume de miocárdio denervado
(33 ± 10% versus 26 ± 11% do VE; p = 0,001) apresentaram
morte súbita arrítmica de modo mais frequente. Os autores
deste estudo concluíram que na cardiomiopatia isquêmica, a
denervação simpática avaliada pelo PET HED-11C prediz morte
súbita arrítmica independentemente da FEVE e do volume
do infarto. Essa informação pode melhorar a identificação
de pacientes mais prováveis de se beneficiar com implante
de CDI.358 Um dos aspectos mais peculiares na história
natural da cardiomiopatia chagásica crônica é a ocorrência
de arritmia ventricular grave em indivíduos com função
sistólica global ventricular esquerda preservada e que podem
evoluir com morte súbita nas fases precoces da doença.359,360
Em 43 pacientes com cardiopatia chagásica crônica e
FEVE ≥ 35%, a correlação entre a extensão da denervação
simpática, fibrose miocárdica e gravidade das arritmias
ventriculares foi investigada. Os pacientes foram divididos em
três grupos, de acordo com a presença de TV sustentada, TV não
sustentada e ausência de TV ao holter de 24 horas. A denervação
simpática foi avaliada pelas imagens SPECT com MIBG-123I e a
fibrose miocárdica pelas imagens SPECT com sestamibi-99mTc.
O somatório dos escores de perfusão (quantidade de fibrose)
foram similares nos três grupos. A diferença do somatório dos
escores de MIBG-123I e sestamibi-99mTc, que avaliou a extensão
de miocárdio denervado, mas viável, foi significantemente
maior no grupo com TV sustentada ao holter (escore de
20,0 ± 8,0) quando comparada ao grupo sem TV
(2,0 ± 5,0 – p < 0,0001) e com TV não sustentada
(11,0 ± 8,0 – p < 0,05). Em conclusão, a ocorrência de
arritmias ventriculares de diferentes graus de gravidade
correlaciona-se quantitativamente com a extensão da
denervação simpática cardíaca, mas não com a extensão de
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fibrose, sugerindo que a denervação simpática miocárdica
tenha um papel na gênese da arritmia ventricular relacionada
à cardiopatia chagásica crônica.361
A denervação simpática também pode ocorrer em
pacientes com angina estável na ausência de infarto.
A cintilografia cardíaca com MIBG-123I pode mostrar nestes
casos defeitos de inervação, na ausência de defeitos de
perfusão. As fibras nervosas simpáticas são mais suscetíveis
à privação de oxigênio do que os cardiomiócitos e, assim, a
ocorrência de isquemia miocárdica pode levar à denervação
simpática transitória.362 O fato da recuperação da inervação
ser um processo mais lento também permite a possibilidade
de se usar a cintilografia miocárdica com MIBG-123I como
marcador de memória isquêmica naqueles pacientes com
resolução da dor torácica há algumas horas ou dias.
Alterações regionais da atividade simpática cardíaca
também podem ser vistas em condições arrítmicas primárias,
na ausência de DAC,363 na síndrome de Brugada,364 na
cardiomopatia hipertrófica365,366 e na displasia arritmogênica
do VD.367 Estes achados em pacientes com arritmias primárias
dão suporte ao potencial uso da cintilografia cardíaca com
MIBG-123I em identificar pacientes de risco para morte súbita
cardíaca, que poderiam se beneficiar de implante de CDI.
13.3.3. Cardiotoxicidade por Quimioterápicos
Nas últimas décadas houve grande avanço no diagnóstico
e tratamento do câncer, conferindo ao paciente oncológico
redução na mortalidade, aumento na sobrevida e melhor
qualidade de vida. Por outro lado, os progressos no tratamento
oncológico resultaram em maior exposição aos efeitos
cardiotóxicos dos quimioterápicos. O rastreio da ocorrência
de cardiotoxicidade (CTX) é altamente recomendável antes,
durante e após o término da quimioterapia. Vários métodos
e índices diagnósticos têm sido sugeridos para a detecção de
CTX e planejamento de estratégias terapêuticas. Embora a
medida seriada da FEVE pelo ecocardiograma convencional
seja a estratégia mais utilizada para monitorar o dano
miocárdico, não parece ser sensível o suficiente para detectar
os pacientes de risco de desenvolver significativa CTX em
estágios precoces da administração da quimioterapia. 323
O uso potencial da imagem adrenérgica cardíaca na
monitoração dos efeitos cardiotóxicos pelos quimioterápicos
tem sido debatido.368-370 Há evidências que a redução da
captação cardíaca de MIBG-123I precede a deterioração da
fração de ejeção.371
Estudo recente mostrou que após 1 ano do tratamento com
antracíclico, a RC/M tardia foi o mais robusto parâmetro da
cintilografia com MIBG-123I. Este índice correlacionou-se com
variáveis ecocardiográficas convencionais e com os índices
globais de strain radial e longitudinal, além da dosagem de
galectina 3 em pacientes com câncer de mama tratados
com antracíclicos. A RC/M tardia alterada foi preditora de
anormalidade no índice de strain radial global ao ECG.369
A cintilografia cardíaca com MIBG-123I foi realizada em 20
mulheres com câncer de mama e FEVE normal que tinham
sido submetidas à tratamento com derivados das antraciclinas,
associado ou não ao trastuzumabe. Foi observado que o uso
de antraciclinas com o trastuzumabe proporcionou maior
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frequência e intensidade de hiperatividade adrenérgica
cardíaca.367 Carrió et al.,371 identificaram captação anormal
de MIBG-123I em pacientes que usaram antracíclicos, sendo
a RC/M de MIBG-123I mais baixa à medida que a dose
cumulativa dessa medicação aumentava.371
Assim, o grau de captação cardíaca de MIBG-123I pode
ser um marcador precoce de CTX. Entretanto, estudos com
maior casuística, multicêntricos, com protocolo de exame
padronizado e comparando a avaliação da atividade simpática
cardíaca com MIBG-123I antes e após tratamento precisam ser
realizados para maior certeza desses achados.
13.3.4. Disfunção Autonômica Cardíaca na Diabetes
Mellitus
Em pacientes com DM, a denervação cardíaca é
evidenciada na ausência de manifestações clínicas. 372
A neuropatia autonômica diabética tem sido implicada
como causa de morte súbita cardíaca, com ou sem isquemia
miocárdica associada. Pacientes com DM e RC/M reduzida
de MIBG-123I têm risco aumentado para progressão clínica da
IC.373 Entretanto, ainda não está claro se a imagem adrenérgica
cardíaca pode melhorar desfecho clínico em diabéticos.
13.3.5 Transplante Cardíaco
A cintilografia cardíaca com MIBG- 123I pode ser útil
na avaliação da reinervação em corações transplantados.
Ela identifica reinervação simpática ventricular,345 que
lentamente se desenvolve da base cardíaca vários meses após
a cirurgia e é observada em 40% dos pacientes 1 ano após o
transplante.374 Embora as implicações clínicas e os mecanismos
da reinervação cardíaca não estejam completamente
esclarecidos, a restauração da inervação simpática cardíaca
provavelmente aumenta a capacidade física, devido à melhora
da FC e da função contrátil ao exercício em pacientes
com corações transplantados.374 A avaliação do processo
de reinervação cardíaca pela cintilografia com MIBG-123I
parece ser útil na abordagem ambulatorial de pacientes
transplantados cardíacos para a prescrição apropriada de
exercícios, avaliação do efeito do treinamento físico e predição
de sobrevida a longo prazo.
13.3.6. Síndrome de Takotsubo
A síndrome de Takotsubo, também denominada
cardiomiopatia neurogênica, cardiomiopatia induzida por
estresse ou síndrome do coração partido375 é caracterizada
por disfunção ventricular esquerda transitória, alterações
eletrocardiográficas semelhantes às presentes no IAM e
mínimas alterações nas enzimas cardíacas, na ausência de
coronariopatia obstrutiva (DAC). Foi descrita em 1991 no
Japão375 e denominada “Takotsubo” pela semelhança do
aspecto morfológico que o VE assume com um tipo de
armadilha utilizada no Japão para capturar polvos (redonda
no fundo e estreita na parte superior). Tem sido reconhecida
recentemente como uma nova entidade dentro do espectro
das síndromes coronarianas agudas.376-378 A frequência real
é desconhecida, mas estima-se que corresponda a 1% a 2%
dos casos que se apresentam na emergência como síndrome
coronariana aguda377,379-381 De modo geral, acomete mulheres
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na pós-menopausa (95% dos casos ocorre em mulheres dos
60 aos 80 anos), sendo raramente (< 3%) vista em mulheres
abaixo dos 50 anos e em homens. Em até 80% dos casos a
síndrome está associada a eventos prévios produtores de
forte estresse físico ou emocional, como separações, perdas
financeiras, brigas, perda ou doença de ente querido, doenças
graves, cirurgias etc. No entanto, em alguns casos, nenhum
estresse físico ou emocional precedente pode ser identificado.
Diversos mecanismos fisiopatológicos foram propostos
como participantes na gênese da síndrome, como doença
aterosclerótica oculta, espasmos coronarianos múltiplos,
disfunção endotelial e doença microvascular. Contudo, a
hipótese mais aceita é o excesso de estimulação simpática,
com elevação de catecolaminas circulantes causando
obstrução dinâmica da via de saída do VE e resultando
em curtos períodos de isquemia e “atordoamento”
ventricular 377,379,380,382-384 De fato, a excessiva atividade
simpática com marcada elevação plasmática de catecolaminas
foi encontrada em quase 75% dos pacientes com síndrome
de Takotsubo.379
A razão para a ocorrência muito mais comum nas mulheres
após a menopausa é incerta. Várias explicações têm sido
propostas, como a influência dos hormônios sexuais no
eixo neuro-humoral simpático379,385 e na vasorreatividade
coronariana 379,386 maior vulnerabilidade das mulheres
ao atordoamento do miocárdio, mediado pelo sistema
simpático379,387 e alterações na função endotelial após a
menopausa, em resposta aos reduzidos níveis de estrógeno.388
O quadro clínico é caracterizado por dor torácica intensa
e aguda (semelhante a do infarto), dispneia, alterações
isquêmicas do segmento ST (elevação do segmento ST e/ou

inversão de ondas T e ondas Q patológicas), discreta elevação
das enzimas cardíacas, disfunção segmentar sistólica do ápice
e terço médio do VE, com hipercinesia da base, na ausência
de doença coronariana epicárdica obstrutiva.
Os critérios mais aceitos atualmente para o diagnóstico
foram os propostos pela Mayo Clinic em 2008:389,390
• Hipocinesia, acinesia ou discinesia transitória de segmentos
médios do VE, com ou sem comprometimento apical.
• Alterações regionais que se estendem além da distribuição
coronariana da artéria epicárdica, frequentemente com
fator precipitante.
• Ausência de DAC ou de evidência de rotura aguda de
placa aterosclerótica.
• Novas alterações de ECG (supradesnivel do segmento ST
e/ou inversão de T) ou discreta elevação da troponina
(desproporcional ao grau de disfunção VE).
• Ausência de feocromocitoma ou de miocardite.
A avaliação por cintilografia miocárdica com MIBG-123I
demonstra defeito na captação do MIBG geralmente no
ápice, com perfusão miocárdica normal observada pela
cintilografia de perfusão com sestamibi-99mTc (Figura 55).
A análise semiquantitativa também demonstra redução da
RC/M e aumento no washout de MIBG-123I. As anormalidades
na cintilografia miocárdica com MIBG- 123I podem ser
detectadas horas a dias após o insulto isquêmico.391 Portanto,
as alterações observadas na cintilografia miocárdica com
MIBG-123I sugerem uma explicação fisiopatológica para essa
síndrome.392,393 O prognóstico dos pacientes acometidos
geralmente é favorável, sendo a disfunção ventricular
esquerda transitória na grande maioria dos casos, com total

Figura 55 – Paciente com quadro clínico de síndrome coronariana aguda. Cintilografia de perfusão miocárdica com sestamibi-99mTc (fileira superior) normal. A cintilografia
miocárdica com MIBG-123I (fileira inferior) demonstra defeitos de captação em segmentos apicais, sugestiva de síndrome de Takotsubo. Além disso, se observa redução
da captação do traçador na parede inferior. Fonte pessoal.
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recuperação comumente ocorrendo em torno de 8 semanas.
Em raros casos, a disfunção pode ser acentuada, evoluindo
com choque cardiogênico, arritmia ventricular e morte (< 1%
de mortalidade intra-hospitalar).394
13.4. Considerações Finais
O potencial diagnóstico e prognóstico da avaliação do
sistema nervoso autônomo pela cardiologia nuclear é muito
grande. Crescente número de evidências demonstra que a
cintilografia cardíaca com MIBG-123I pode ajudar na seleção
de pacientes para tratamentos mais sofisticados da IC, como
a TRC, bem como novas abordagens medicamentosas e
implantes de CDI na prevenção primária. Ela também é
ferramenta valiosa na estratificação de risco cardiovascular
(arritmias ventriculares potencialmente letais, progressão da
IC e morte cardíaca). Devido à alta sensibilidade das fibras do
sistema nervoso autônomo ao insulto isquêmico e a demora
na sua recuperação, a cintilografia miocárdica com MIBG-123I
também é útil como marcador de memória isquêmica ou
no reconhecimento da síndrome de Takotsubo. No entanto,
ainda se faz necessária maior experiência clínica com a
metodologia, no intuito de melhorar os valores preditivos
positivo e negativo, para maior diferenciação de pacientes de
baixo e alto risco, e assim contribuir para o uso mais efetivo
dos recursos médicos. A utilidade dessa técnica de imagem
não está caracterizada nas diretrizes de outros países, exceto
no Japão. Dados relacionados ao custo-efetividade ainda são
limitados e a baixa disponibilidade na prática clínica dificultam
seu uso em grande escala.

14. Novas Aplicações em Cardiologia
Nuclear
14.1. Introdução
As aplicações da cardiologia nuclear vão além da CPM
para doença isquêmica do coração. Algumas indicações
que serão abordadas não são tão recentes na literatura,
mas ainda vêm sendo pouco utilizadas em nosso meio. Em
comparação aos métodos convencionais de investigação, as
novas metodologias não invasivas da medicina nuclear na
cardiologia têm o potencial de melhorar a detecção precoce
do acometimento miocárdico, possibilitar a quantificação de
atividade da doença, orientar intervenções terapêuticas e
monitorar o sucesso do tratamento.
14.2. Endocardite
O diagnóstico precoce da endocardite infecciosa
(EI) continua a ser desafiador. Essencialmente, deve-se
suspeitar da patologia na presença de febre de origem
desconhecida, particularmente se estiver associada a sinais
laboratoriais de infecção, anemia, hematúria microscópica
ou manifestações embólicas sépticas. Os critérios de
Duke modificado considerados como referência incluem
achados clínicos, microbiológicos e ecocardiográficos,
resultando em sensibilidade geral em torno de 80%.395
No entanto, ressaltam-se limitações, especialmente
em pacientes com valvas protéticas (VP) e dispositivos
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eletrônicos cardíacos implantáveis (DEI),396 implicando em
classificações inadequadas em até 24% dos pacientes com
EI comprovada.395 As técnicas avançadas de imagem para o
diagnóstico precoce e sensível da EI são de fato ferramentas
valiosas na prática clínica. A combinação da avaliação do
metabolismo miocárdico de glicose pela PET/TC empregando
o análogo de glicose marcado com [18F], a desoxi-2-fluorod-glicose (FDG) (PET/TC – FDG-18F) e critérios de Duke
modificados resultou em sensibilidade aumentada, sem
alteração maior na especificidade.397 Embora o PET/TC –
FDG-18F não seja confiável na avaliação da endocardite valvar
nativa,398 diagnostica com precisão a endocardite em prótese
valvar e suas complicações sistêmicas.399 Reconhecendo-se
essa utilidade, o PET/TC FDG -18F foi incluído nas diretrizes
da Sociedade Europeia de Cardiologia em 2015 como
critério (grau de recomendação IIb) para o diagnóstico
de EI em pacientes com próteses valvares.400 Uma opção
para melhora adicional da imagem por PET FDG -18F é a
incorporação da angio-TC (PET/angio-TC), resultando em
sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e
negativo de 91%, 91%, 93% e 88%, respectivamente.401 Como
alternativa mais específica ao PET/TC FDG -18F, as diretrizes
de EI incluíram a cintilografia com leucócitos marcados com
imagens SPECT/TC. As imagens de SPECT/TC são a junção
da imagem tomográfica da medicina nuclear (SPECT) às
imagens anatômicas da TC, aumentando em muito a precisão
diagnóstica. Entretanto, mesmo com o valor comprovado
desta técnica na detecção de endocardite402,403 (Figura 56),
sua ampla aplicação foi comprometida pela sensibilidade
limitada e a difícil localização de focos inflamatórios. Mas
a altíssima especificidade da cintilografia com leucócitos
marcados para infecção, quando são realizadas as imagens
com SPECT/TC, pode ser particularmente útil quando a
incerteza diagnóstica permanece após a ecocardiografia e
PET/TC FDG -18F, especialmente em pacientes submetidos
à cirurgia cardíaca nos últimos dois meses.404-407 Como
possibilidade adicional, sugere-se combinar as imagens da
cintilografia com leucócitos marcados simultaneamente
à CPM, adquirida para melhorar a localização de pontos
infecciosos em relação ao plano valvar definido pela perfusão.
As limitações para a realização do SPECT/TC com leucócitos
marcados são: a necessidade de estrutura específica com
capela de fluxo laminar; a manipulação de componentes
sanguíneos; a duração do procedimento e pior resolução
espacial em relação ao PET/TC.400
Além disso, tornam-se disponíveis novos traçadores
específicos de bactérias, como carboidratos, que são
exclusivamente metabolizados por bactérias ou anticorpos
dirigidos contra componentes da membrana celular
bacteriana. Por exemplo, o componente de proteína de pilina
da estrutura de pilina de Enterococcus faecalis está sendo
desenvolvido.408 Este estudo recente demonstrou qualidade
superior de imagens e outra possibilidade de discriminar entre
causas infecciosas e inflamatórias da endocardite.
Os DEI têm sido cada vez mais utilizados nos últimos
anos, 400 com taxas de infecção elevadas (1% a 3%) e
associadas à mortalidade de 1 ano superior a 10%. 409
A ecodopplercardiografia é a modalidade de imagem de
primeira linha para a avaliação da suposta infecção por DEI,
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Figura 56 – Imagens de SPECT/TC de cintilografia com leucócitos marcados demonstram acúmulo anômalo em área de valva aórtica (seta vermelha) implantada
por via percutânea (setas). Ecocardiograma transesofágico inconclusivo e hemoculturas positivas para Staphylococcus aureus. O paciente recebeu o diagnóstico de
endocardite infecciosa em prótese valvar. Fonte pessoal (cortesia Dr. Alan Chambi).

mas seu uso é limitado na investigação de infecção em cabos
extracardíacos e na bolsa dos dispositivos. Tanto o PET/TC FDG
-18F quanto a cintilografia SPECT/TC com leucócitos marcados
demonstraram valor adicional para o diagnóstico de infecções
relacionadas aos DEI ou marca-passo. O PET/TC FDG -18F
mostrou ser especialmente útil para o diagnóstico de infecção
de loja (bolsa), mas menos confiável para o diagnóstico de
infecção no dispositivo metálico.410,411 A presença de “ponto
quente” ou “hotspot” focal é considerado o melhor critério
para infecção,412 (Figuras 57 e 58). É digno de nota, como
acontece com as aplicações envolvendo FDG-18F, que a
precisão do exame depende da preparação do paciente
e do intervalo pós-implante. A captação de FDG-18F de
leve intensidade tem sido relatada como inespecífica em
pacientes com DEI ou marca-passo, sem suspeita de infecção
na fase aguda (≤ 2 meses) após a cirurgia cardíaca.410 Ainda,
os artefatos de correção de atenuação devido a implantes
metálicos devem ser evitados por meio de avaliação minuciosa
das imagens sem correção de atenuação.
Tanto o PET/TC FDG - 18F quanto a cintilografia de
leucócitos marcados com SPECT/TC parecem ser benéficos
no diagnóstico de infecção relacionada com dispositivos
de assistência ventricular (DAV).413,414 O PET/TC FDG -18F é
especialmente sensível à infecção de tal dispositivo. Em um
pequeno estudo retrospectivo, a sensibilidade para infecção
em DAV foi de 100% e a especificidade de 80%. Além disso,
em 85% dos casos, as imagens de PET tiveram impacto no
manejo clínico dos pacientes.415
O papel do PET/TC FDG - 18 F na investigação de
complicações extracardíacas da infecção também foi
investigado. Em análise retrospectiva de pacientes com

suspeita de infecção por DEI, a realização de PET de corpo
inteiro também identificou embolia séptica ou infecção
disseminada para outros sítios em 28% dos casos.416 Esses
resultados foram confirmados em estudo prospectivo
abordando endocardite de dispositivo conhecida.417 Nessa
coorte, o PET/TC FDG -18F encontrou embolia séptica em 10
pacientes (29%), incluindo sete casos de espondilodiscite,
quatro dos quais não eram clinicamente visíveis e resultaram
em modificações significativas na terapia.
A biópsia miocárdica guiada pode ser outra aplicação
para o PET/TC FDG- 18F, como evidenciado em outras
doenças. 418 Além disso, a RM e o PET/TC parecem ter
natureza complementar.419 Portanto, a investigação do valor
incremental do PET/RM, uma nova modalidade de imagem
integrada, pode ter grande potencial para diagnosticar
endocardite.
14.3. Miocardites
As causas mais comuns são as infecções virais, entre outros
tipos de infecções, distúrbios autoimunes ou interações
medicamentosas. As manifestações clínicas da miocardite
são altamente variáveis, desde doença subclínica até morte
súbita. Tal espectro reflete também a variabilidade na
gravidade da doença histológica, etiologia e estágio clínico na
apresentação. A inflamação do miocárdio pode ser focal ou
difusa, envolvendo qualquer ou todas as câmaras cardíacas.
A biópsia endomiocárdica é atualmente o padrão-ouro
para o diagnóstico, mas com baixa sensibilidade (20% a
30%) e risco significativo associado.420 A RM é considerada
a modalidade de imagem de referência no diagnóstico não
invasivo de miocardite, pois permite a detecção de várias
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Figura 57 – Paciente masculino, 65 anos, com marca-passo há 4 meses (retirado por infecção na loja subcutânea); novo implante com a extremidade distal nas
câmaras direitas. Evoluiu com dispneia e febre há 20 dias; hemocultura positiva para S. Aureus. Estudo de PET/TC FDG -18F positivo para endocardite no local do
implante, standard uptake value (SUV) máximo = 8,1. Fonte: INCOR, FMUSP, SP.

Figura 58 – Paciente masculino, 19 anos, com prótese biológica em aorta e anuloplastia mitral há 45 dias, evoluiu com quadro febril, bacteremia, hemocultura com
S. Epidermidis. Estudo de PET/TC FDG -18F positivo para infecção na prótese aórtica, standard uptake value (SUV) máximo = 9,7. Fonte: INCOR, FMUSP, SP.
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características como hiperemia inflamatória e edema,
necrose e cicatrizes no miocárdio, alterações no tamanho e
geometria do ventrículo, anormalidades regionais e globais
do movimento das paredes e identificação de efusão
pericárdica.421 Os critérios de RM para o diagnóstico de
miocardite foram resumidos como os denominados de
Lake Louise.422 No entanto, a RM tem limitações que são
particularmente evidentes na miocardite crônica, com baixa
precisão diagnóstica (acurácia de 50%).423
A PET/TC FDG -18F, após o preparo adequado do paciente
com dieta sem carboidratos, pode visibilizar a inflamação
aguda sugerindo miocardite ativa. A imagem PET pode
ajudar a diferenciar a doença ativa e crônica, com protocolos
estabelecidos de trabalho.424,425 Em estudo prospectivo de 65
pacientes com suspeita de miocardite, o PET FDG -18F estava
de acordo aos achados da RM.426 A RM e o PET/TC FDG -18F
parecem ser de naturezas complementares419 e, assim, o
PET/RM cardíaco é potencial ferramenta no diagnóstico de
miocardite e novo campo de pesquisa.427-429
14.4. Pericardite
As causas da inflamação aguda ou crônica do pericárdio são
múltiplas, incluindo infecções (viral, bacteriana ou fúngica),
infarto do miocárdio, traumatismo, doenças malignas
(neoplasias pericárdicas primárias, metástases pericárdicas ou
síndrome paraneoplásica), doenças autoimune e inflamatória
ou distúrbios metabólicos (uremia). A pericardite também
pode ser iatrogênica como efeito colateral de medicação.
A radioterapia ou causas idiopáticas são outras origens
possíveis. Embora a etiologia seja variável, o pericárdio
tem resposta inespecífica a diferentes causas: a inflamação
das camadas pericárdicas e o aumento da produção de
fluidos pericárdicos são os mais comuns e muitas vezes
se manifestam como dor torácica. Da mesma forma, a
ecodopplercardiografia destaca-se prioritariamente no
diagnóstico e acompanhamento terapêutico da pericardite,
exteriorizando achados como derrame e espessamento
pericárdicos. Geralmente, a TC e a RM também permitem
a avaliação do derrame e espessamento pericárdicos,
possibilitando melhor diferenciação do pericárdio e do
fluido pericárdico.430
A utilização de PET/TC FDG - 18 F na pericardite é
geralmente complementar e demonstra a capacidade de
detectar tecido inflamatório, mesmo na ausência de mudanças
anatômicas óbvias. 431,432 A pericardite não infecciosa e
inflamatória apresenta captação leve a moderada de FDG
-18F no pericárdio, com padrão difuso ou focal de captação.
A literatura ainda é escassa sobre a utilidade do PET/TC
FDG -18F no diagnóstico diferencial das causas subjacentes
da patologia. Alguns estudos relataram a possibilidade de
diferenciar a doença pericárdica infecciosa/inflamatória da
doença neoplásica/metastática, uma vez que a malignidade,
geralmente, apresenta atividade metabólica intensa. 433
A pericardite constritiva ou efusiva, complicação incomum da
quimioterapia, pode também apresentar captação pericárdica
de FDG -18F, de intensidade leve e distribuição difusa431 Apenas
alguns relatos de casos estão disponíveis na literatura, sendo
que estudos maiores ainda são necessários para determinar
a acurácia do PET/TC FDG -18F na pericardite.

14.5. Sarcoidose Cardíaca
A sarcoidose é uma doença granulomatosa de etiologia
desconhecida, que afeta mais comumente os gânglios
linfáticos e pulmões, podendo envolver qualquer sistema
de órgãos.434 O acometimento cardíaco é frequente435,436 e
representa uma das principais causas de morte pela patologia
no Japão e nos EUA.437 Devido ao aspecto multifocal e irregular
do envolvimento da sarcoidose no miocárdio, a sensibilidade
da biópsia endomiocárdica é extremamente baixa (20% a
30%).438 Em comparação à RM, as vantagens do PET/TC FDG
-18F incluem o valor da informação metabólica funcional, a
detecção de inflamação ativa, o potencial para identificar
os envolvimentos cardíaco (Figura 59) e extracardíaco
da sarcoidose, além da possibilidade de realizar imagens
em pacientes com DEI ou insuficiência renal. Para avaliar
corretamente o acometimento extracardíaco é importante
que se realizem imagens de corpo inteiro.
Normalmente, a sarcoidose se manifesta como padrão
de captação focal irregular, sendo que o PET/TC FDG -18F
demonstrou detectar de forma confiável as formas cardíaca
e extracardíaca ativas, com sensibilidades entre 81% a 89%
e especificidades entre 78% a 82%, respectivamente.439,440
Deve-se ter atenção para o preparo que o paciente necessita
para a aquisição dessas imagens. É essencial que a dieta seja
pobre em carboidratos e rica em gorduras no dia anterior ao
exame e o paciente esteja em jejum para garantir que não
haja captação fisiológica no miocárdio.
O PET/TC FDG -18F muitas vezes pode ser combinado com
a CPM sincronizada ao ECG (Figura 60), objetivando descartar
DAC ou ainda, identificar defeitos de perfusão no repouso
sugestivos de dano tecidual induzido por inflamação.441,442
Além disso, o PET/TC FDG -18F em combinação com
imagens de perfusão evidenciou capacidade prognóstica
em pacientes com sarcoidose,443 orientando a biópsia do
miocárdio418 e apresentando valor de previsão de resposta e
monitoramento de terapia.444
14.6. Amiloidose Cardíaca
A AC é forma rara de cardiomiopatia, frequentemente
subdiagnosticada e caracterizada por deposição extracelular
de fibrilas, constituídas por subunidades de proteínas
séricas variadas, de baixo peso molecular. Embora tenham
sido descritas mais de 30 proteínas amiloides diferentes,
as duas que mais frequentemente infiltram o coração são:
imunoglobulina de cadeia leve (AL) e a transtirretina (TTR).
As formas AL e TTR possuem diferentes cursos clínicos,
prognóstico e formas distintas de tratamento. Na forma
AL, as fibrilas são compostas de imunoglobulinas de cadeia
leve e produzidas por uma população de clones de células
plasmáticas localizadas na medula óssea. Na forma TTR,
os depósitos são formados por monômeros ou dímeros
anômalos da proteína tetramérica de produção hepática,
cuja origem pode ser relacionada às mutações genéticas
de origem familiar (TTRmutada ou TTRm) ou a forma
selvagem, anteriormente chamada tipo senil (TTRs). Mais
de 100 mutações conhecidas são relacionadas à TTRm e
à herança autossômica dominante, que podem acometer
indivíduos de qualquer idade, predominante em homens de
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Figura 59 – PET/TC FDG -18F com protocolo de supressão da captação miocárdica de glicose (dieta), imagem MIP à esquerda e corregistro com TC à direita. Paciente
de 88 anos com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida e taquicardia ventricular. Biópsia endomiocárdica compatível com sarcoidose. As imagens demonstram
captação anormal do traçador no ventrículo direito e ventrículo esquerdo (setas). Após imunossupressão o paciente apresentou melhora clínica e desaparecimento das
anormalidades. Fonte pessoal (cortesia Dr. Evandro T. Mesquita).

mais idade. A manifestação mais comum da AC é a IC com
fração de ejeção preservada. Em seu estágio final, apresentase como cardiomiopatia restritiva, implicando em péssimo
prognóstico. O diagnóstico definitivo requer depósitos
amiloides na biópsia endomiocárdica ou, em pacientes com
achados cardíacos sugestivos, depósitos amiloides no exame
histológico de biópsia de outros tecidos (p. ex., gordura
abdominal, reto ou rim).445
A ecocardiografia é o exame inicial não invasivo de
escolha para diagnosticar a AC, mas apresenta especificidade
limitada.446 No entanto, a sequência complementar com a
realização de RM, que evidencia sensibilidade satisfatória,
pode sugerir padrão de miocardiopatia por depósito
de amiloide, à exceção de pacientes com doença renal
moderada a grave.
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A cintilografia com a administração intravenosa de
radiotraçadores bifosfonatos marcados com tecnécio-99m
(em nosso meio o mais usado é o pirofosfato – 99mTc) tem
sido relatada para localizar deposição cardíaca de amiloide.
É considerada sensível e altamente específica para AC forma
TTR, identificada logo ao início da doença.447,448 Uma das
hipóteses para a ligação destes marcadores ósseos às fibrilas
amiloides seria a maior quantidade de cálcio presente
na proteína TTR em relação à AL. Em recente estudo
multicêntrico, incluindo 1.217 pacientes com suspeita de
AC, a combinação de aumento moderado a acentuado
da captação miocárdica do radiotraçador, e a ausência
de proteína monoclonal específica no soro ou na urina,
apresentaram especificidade e valor preditivo positivo para
AC forma TTR de 100%. No entanto, a cintilografia com
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Figura 60 – Paciente com sarcoidose cardíaca. Cintilografia de perfusão miocárdica com MIBI-99mTc à esquerda, evidenciando hipoperfusão persistente acentuada nas
paredes anterior e anterolateral do ventrículo esquerdo; na imagem de PET FDG -18F à direita o estudo metabólico mostra que as regiões com aparente fibrose eram
de fato acometimento inflamatório por sarcoidose. Fonte: INCOR, FMUSP, SP.

radiotraçadores bifosfonatos não detecta de forma confiável
outros tipos de AC e não pode ser utilizada quantitativamente
no monitoramento terapêutico.418
A intensidade de concentração do pirofosfato-99mTc na
área cardíaca correlaciona-se com o subtipo de amiloide.
O grau de concentração é comparado à captação óssea
do gradil costal, sendo grau 3 de maior intensidade que os
arcos costais; grau 2, igual a intensidade de concentração
dos arcos; grau 1 com concentração inferior à dos arcos;
e grau zero, sem concentração cardíaca significativa do
traçador. Hiperconcentração acentuada (graus 2 e 3) (Figura
61) estão fortemente associadas à AC tipo TTR, de tal forma
que alguns autores sugerem o descarte da biópsia cardíaca
nestas situações. Hiperconcentração menos intensa (grau 1)
ou ausente sugere a forma AL, quando há suspeita clínica.
Análise semiquantitativa da captação do radiotraçador deve
também ser realizada (Figura 62).449
Um potencial radiotraçador ósseo de imagens PET para
realizar imagem amiloide é o fluoreto de sódio marcado
com 18F, o fluoreto -18F. O mesmo foi descrito em séries de
casos únicos, enquanto que outro estudo não identificou
aumento da captação deste traçador em pacientes com
AC forma TTR,450-452 indicando a necessidade de estudos
adicionais para investigar o valor potencial do PET/TC com
fluoreto -18F na AC.

Poucos dados disponíveis demonstraram a aplicação
limitada para o PET/TC FDG -18F na avaliação de AC.453,454
Até o presente momento, as alternativas mais promissoras
incluem outros marcadores específicos de amiloide, como
o composto de Pittsburgh B marcado com carbono-11 (PiB11
C),455,456 bem como outros compostos marcados com 18F,
tais como Florbetapir457,458 e Florbetaben.459 Todos os estudos
relataram resultados promissores no diagnóstico de AC já
que o PiB-11C apresenta captação na AC. Além disso, já foi
demonstrado que o PiB-11C apresenta menor captação nos
pacientes que já foram tratados com quimioterapia em relação
aos pacientes ainda sem tratamento. Assim, o PET PiB-11C
tem o potencial para ser usado na monitoração terapêutica
de pacientes com AC de cadeia leve como um marcador de
doença em atividade.460
14.7. Considerações Finais
As novas aplicações da medicina nuclear em cardiologia
(Tabela 32) representam importante área ainda pouco
explorada em nosso meio, com capacidade de detectar
alterações funcionais destas patologias, indicando se uma
doença está ou não em atividade e ajudando no seu
monitoramento terapêutico. O conhecimento do cardiologista
destas aplicações é essencial para o bom uso e a disseminação
destes métodos diagnósticos.
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Figura 61 – Cintilografia com pirofosfato-99mTc (à esquerda, imagem planar de tórax anterior e à direita corte axial de imagem tomográfica) demonstrando acentuada
captação do radiofármaco no ventrículo esquerdo (setas) em um paciente com amiloidose cardíaca forma transtirretina confirmada. Fonte pessoal (cortesia Dr. Rafael
Willain Lopes).

Figura 62 – Quantificação da captação em imagens planares de tórax anterior de cintilografia com pirofosfato-99mTc. A imagem da esquerda representa um estudo
negativo, sem captação na área cardíaca. A imagem da direita representa um estudo positivo para amiloidose, com acentuada captação difusa no ventrículo esquerdo.
Para a quantificação são desenhadas ROIs (regiões de interesse – círculos) em ambos os hemitórax e calculada a razão da captação do radiofármaco entre a ROI da
área cardíaca (C) e a ROI do hemitórax contralateral (Cl). Resultados maiores que 1,5 sugerem amiloidose forma TTR. O escore de captação visual foi igual a 1 na
imagem da esquerda e 3 na imagem da direita. Fonte: INCOR, FMUSP, SP.

Tabela 32 – Tipos de estudos e principais achados cintilográficos de novas aplicações da cardiologia nuclear
Patologia

Estudo

Principais achados

AC TTR (hereditária ou selvagem)

Cintilografia com pirofosfato-99mTc

Apresenta captação cardíaca moderada a acentuada do radiotraçador; elevada
acurácia para detectar a forma TTR (VPP 100%); permite diagnóstico precoce; reflete
a extensão do depósito; marcador prognóstico

AC cadeia leve

Cintilografia com pirofosfato-99mTc

Ausência de captação ou captação cardíaca leve

Sarcoidose
Endocardite

PET/TC FDG - F

Hipermetabolismo cardíaco demonstrando inflamação ativa

Cintilografia de perfusão miocárdica

Hipoperfusão miocárdica persistente sugestiva de dano tecidual pela inflamação

PET/TC FDG -18F

Hipermetabolismo em áreas de infecção

Cintilografia com leucócitos marcados

Hipercaptação em áreas de infecção

18

AC: amiloidose cardíaca; TTR: amiloidose forma transtirretina; VPP: valor preditivo positivo.
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Errata
Edição de Dezembro de 2019, vol. 113 (6), pág. 1138
No Minieditorial “NT-ProBNP na Hospitalização no Infarto do Miocárdio: Um Sinal de Alerta?”, considerar correta a grafia Luís
Beck-da-Silva para o nome do autor Luís Beck da Silva.
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Centro Internacional de Convenções de Brasília (Brasília/DF)

20 a 23 de agosto de 2020
Aroso Paço Hotel

32º CONGRESSO DE CARDIOLOGIA DO ESTADO
DA BAHIA

75º Congresso Brasileiro de Cardiologia
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