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coronal obliquo em eixo curto do VE demonstrando o componente não
calcificado da placa na DA. (d) Reconstrução multiplanar curva (cMPR)
demonstrando a placa de ateroma mista na DA determinando discreta redução
luminal
71
Figura 37. Imagens do estudo funcional de PET-CT 82Rb. (a) Imagem de
estudo perfusional do miocárdio demonstrando normocaptação do
radiofármaco em todas as paredes do VE, tanto no repouso (Rest) como no
estresse (Stress). (b) Imagens da RFC por território; FSM no repouso (Rst
Flow), FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo
coronariana (CFR) reduzida em todos os territórios
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Figura 38. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração
evidenciando lesões estenosantes significativas no tronco da coronária
esquerda (TCE) e na artéria descendente anterior (DA). (b,d) Reconstruções
multiplanares curvas (cMPR) demonstrando estes mesmos achados (indicados
pelas setas brancas)
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Figura 39. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração
evidenciando lesões estenosantes significativas em ramo diagonal (Dg) e na
artéria circunflexa (Cx). (b,d) Reconstruções multiplanares curvas (cMPR)
demonstrando estes mesmos achados (indicados pelas setas brancas),
inclusive acometendo o tronco da coronária esquerda (TCE)
74
Figura 40. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração
evidenciando lesões estenosantes significativas na coronária direita (CD) e nos
ramos descendente posterior (DP) e ventricular posterior (VP). (b,d)
Reconstruções multiplanares curvas (cMPR) demonstrando estes mesmos
achados (indicados pelas setas brancas)
74
Figura 41. Imagens do estudo funcional de PET-CT 82Rb. (a) Imagem de
estudo perfusional do miocárdio demonstrando extensa hipocaptação
transitória difusa do radiofármaco em todas as paredes do VE no estresse
(Stress) em relação ao repouso (Rest), notadamente nas paredes anterior,
septal e lateral. (b) Imagens da RFC por território; FSM no repouso (Rst Flow),
FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo coronariana
(CFR) difusamente reduzida, de forma mais acentuada nos territórios da DA e
Cx
75
Figura 42. Imagens do cateterismo cardíaco. (a) Lesões significativas no TCE
e na DA. (b) Lesões significativas na DA e ramos. (c) Lesões significativas na
Cx e ramos (d) Lesões significativas na CD e ramos. Setas vermelhas indicam
as principais alterações nas imagens
76
Figura 43. Imagens da fusão da AngioTC com a perfusão miocárdica. (a,b)
Cortes sagitais oblíquos do VE com a via de saída/raiz da aorta. As imagens
demonstram lesões significativas no TCE, DA e CD (setas amarelas),
determinando déficit perfusional no miocárdio, notadamente na parede anterior
76
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Fahel MG. Integração do estudo anatômico coronariano através da
angiotomografia/escore de cálcio ao estudo funcional de perfusão miocárdica
pelo PET-CT utilizando rubídio na investigação da doença arterial coronariana
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) persiste com alta
morbimortalidade. Várias modalidades diagnósticas não-invasivas estão
disponíveis para sua avaliação, incluindo escore de cálcio coronariano (EC),
angiotomografia coronariana (AngioTC) e tomografia por emissão de pósitrons
com rubídio (PET-CT82Rb), com ótimas sensibilidade e especificidade. A
integração destes métodos em um exame híbrido permite delinear extensão
anatômica e funcional da aterosclerose, possibilitando diagnósticos mais
corretos. Objetivo: Avaliar anatomia coronariana e perfusão miocárdica de
pacientes suspeitos ou portadores de DAC com tecnologia híbrida (PETCT82Rb e AngioTC/EC), testando a hipótese da maior acurácia do método
híbrido em relação aos métodos isolados, correlacionando com desfecho de
IAM/óbito cardíaco após 24 meses. Métodos: Foram incluídos 54 pacientes
dos ambulatórios de cardiologia do Instituto do Coração (InCor-HCFMUSP),
que realizaram estudo híbrido no departamento de Medicina Nuclear do InCor
entre maio e outubro de 2013. A carga aterosclerótica coronariana foi
contabilizada pelo escore de cálcio; a quantidade de lesões coronarianas, o
grau de redução luminal e a composição das placas foram avaliados através da
AngioTC; isquemia/fibrose pelo PET-CT82Rb foi contabilizada através do SDS
(summed difference score) do estresse e repouso e a reserva de fluxo
coronariana (RFC) foi considerada reduzida quando menor que 2mL/min/g.
Após 24 meses, foi realizado contato telefônico e avaliação do prontuário dos
pacientes, sendo pesquisado infarto agudo do miocárdio/óbito cardíaco como
desfecho clínico principal. Resultados: Dentre os participantes, houve
predomínio de homens (61,3%), com idade média de 55,5 ± 12,3 anos. A
maioria apresentava sobrepeso/obesidade (76%), hipertensão arterial
sistêmica (70,4%) e/ou dislipidemia (61,1%). O protocolo durou uma média de
52,2 ± 3,5 min e a dose total média de radiação foi 12,29 ± 2,88 mSv. A média
do EC total foi 127,3 ± 249,0, sendo que 24% da amostra possuíam EC maior
que 100. Houve predomínio de placas de ateroma mistas (51,3%), com 13%
dos pacientes apresentando lesões angiograficamente significativas (≥ 50%).
Oito pacientes apresentaram resultado alterado na análise perfusional
qualitativa/semiquantitativa (14,8%), metade com isquemia e metade com
fibrose. A RFC estava reduzida globalmente em 18,5% dos pacientes e de
forma segmentar em 5,6%. Após 24 meses, 9,3% dos pacientes apresentaram
infarto, 60% destes fatais. Houve concordância no máximo moderada dos
métodos avaliados com a RFC (Kappa = 0,514; p= 0,001). Quanto ao
desempenho dos métodos para ocorrência de IAM em 24 meses, foi
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demonstrada elevada acurácia da RFC para tal finalidade, com AUROC de
0,963 (IC95% 0,912 – 1,000; p= 0,001), com melhor ponto de corte de 1,975
mL/min/g. Não foi identificada alteração na sensibilidade ou no valor preditivo
negativo quando a RFC foi agregada aos outros métodos, inclusive houve
redução do valor preditivo positivo e da especificidade em relação à RFC
isoladamente. Conclusão: O método híbrido não apresentou maior acurácia
que a RFC pelo PET-CT82Rb isoladamente na predição de IAM em dois anos
de acompanhamento, todavia, a tomografia cardíaca agrega informações
importantes capazes de influenciar a conduta clínica nos pacientes não
isquêmicos e possivelmente modifica desfechos em médio/longo prazo.
Descritores: doença da artéria coronariana; tomografia computadorizada com
tomografia por emissão de pósitrons; imagem de perfusão do miocárdio;
radioisótopos de rubídio; angiografia por tomografia computadorizada;
calcificação vascular
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Fahel
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study

through

angiotomography/coronary artery calcium score to the functional study of
myocardial perfusion by PET-CT using rubidium in the investigation of coronary
artery disease [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2017.
Introduction: Coronary artery disease (CAD) persists with high morbidity and
mortality. Several non-invasive diagnostic imaging modalities are available for
its evaluation, including coronary calcium score (CS), coronary CT angiography
(AngioCT) and positron emission tomography with rubidium (82Rb PET-CT),
with excellent sensitivity and specificity. The integration of these methods into a
hybrid examination allows delineating the anatomical and functional impact of
atherosclerosis, enabling more accurate diagnoses. Objective: To evaluate
coronary anatomy and myocardial perfusion of patients with suspected or
known CAD with hybrid technology (82Rb PET-CT and AngioCT/CS), testing the
hypothesis of the greater accuracy of the hybrid method in relation to the
isolated methods, correlating with myocardial infarction/cardiac death outcome
after 24 months. Methods: Fifty-four consecutive patients referred from the
Cardiology outpatient clinics of the Heart Institute (InCor-HCFMUSP) to perform
CAD assessment in a hybrid study in the Department of Nuclear Medicine of
InCor, between May and October 2013, were enrolled. The coronary
atherosclerotic burden was accounted by CS; the amount of coronary lesions,
stenosis severity and plaque composition were evaluated through AngioCT;
82
Rb PET-CT perfusional analysis was evaluated through the rest and
dipyridamole stress summed difference score (SDS) and the coronary flow
reserve (CFR) was considered impaired when < 2mL/min/g. After 24 months,
the composite outcome of myocardial infarction and cardiac death was
evaluated through telephone contact and patient’s medical records. Results:
From the 54 enrolled patients, mean age was 55.5 ± 12.3 years and 61% were
male. Most patients presented overwheight/obesity (76%), systemic arterial
hypertension (70%) and/or dyslipidemia (61%). The protocol lasted an average
of 52.2 ± 3,5 min and mean radiation dose was 12.29 ± 2,88 mSv. The mean
total CS was 127.3 ± 249.0, and 24% of the patients were above 100. There
was a predominance of patients with mixed atheroma plaques (51.3%) and
13% presented angiographically significant lesions (≥ 50%). Eight patients
presented perfusion impairment in the qualitative/semi-quantitative perfusion
analysis (14.8%), half with ischemia and half with fibrosis. The CFR was
globally reduced in 18.5% of the sample and in a segmental manner in 5.6%.
After 24 months of follow-up, 9.3% of the patients had a myocardium infarction,
60% of these were fatal. A maximum of moderate agreement was found
between the methods and CFR (Kappa = 0.514, p= 0.001). Regarding the
performance of the different methods for predicting infarction in 24 months, CFR
reached high accuracy, with AUROC of 0.963 (95% CI 0.912 - 1.0; p= 0.001),
with a cutoff point of 1.975 mL/min/g. No variation in neither sensitivity nor
negative predictive value was identified when the other methods were added to
CFR, instead, there was a reduction in positive predictive value and specificity
in relation to unaided CFR. Conclusion: There was no incremental value of the
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hybrid method when compared to isolated CFR 82Rb PET-CT for the prediction
of myocardial infarction in two years follow-up. However, cardiac CT aggregates
important information capable of influencing clinical management of nonischemic patients and possibly modifies medium/long-term cardiac outcomes.
Descriptors: coronary artery disease; positron emission tomography computed
tomography; myocardial perfusion imaging; rubidium radioisotopes; computed
tomography angiography; vascular calcification
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1.1 A doença arterial coronariana
A doença cardiovascular, incluindo a doença arterial coronariana (DAC),
uma de suas principais formas de apresentação, persiste com alta
morbimortalidade. O grupo de doenças cardiovasculares é ainda a principal
causa de morte no mundo, correspondendo a pelo menos 31% de todas as
mortes globais, com elevados custos aos sistemas público e privado de saúde,
sendo que cerca de 75% destas mortes ocorrem em países subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento

1,2

. A DAC é responsável por cerca de 7,4 milhões de

mortes por ano no mundo e, destas, cerca de 300 mil ocorrem no Brasil,
gerando significativo impacto socioeconômico 3,4.
A prevenção da DAC inclui mudanças comportamentais, como
suspensão do tabagismo, adoção de dieta equilibrada, prática de exercícios
físicos regulares, redução do consumo do álcool e controle do peso, além de
diagnóstico precoce e tratamento de condições também consideradas
importantes fatores de risco, como diabetes, hipertensão e dislipidemia 3,5.
O diagnóstico precoce de DAC preferencialmente através de métodos
não-invasivos é, portanto, de grande importância nesse cenário mundial. A
cineangiocoronariografia invasiva (CATE) é o método padrão-ouro para
caracterização de DAC, no entanto, trata-se de método invasivo, com
potenciais riscos de complicações. Várias modalidades diagnósticas nãoinvasivas estão disponíveis para avaliação de DAC (suspeita ou conhecida) e
determinação de prognóstico

6-15

, incluindo escore de cálcio coronariano (EC),

angiotomografia coronariana (AngioTC), cintilografia de perfusão miocárdica
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(SPECT), tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), ressonância
magnética cardíaca (RMC) e ecocardiograma sob estresse (ECO-E).
O manejo clínico dos portadores de DAC é, na maior parte das vezes,
fortemente respaldado pela gravidade e extensão da isquemia miocárdica, um
dos principais marcadores de aterosclerose coronariana significativa

6

. A

pesquisa de isquemia miocárdica através do estudo de perfusão miocárdica
permite o rastreio de pacientes de alto risco para eventos cardiovasculares,
como o infarto agudo do miocárdio (IAM) e a morte súbita, condições que, em
mais da metade dos casos, são a primeira manifestação da DAC. Nos últimos
anos, a avaliação do fluxo miocárdico tem recebido atenção especial devido à
sua capacidade de identificar as menores alterações do fluxo coronariano
regional, possibilitando diagnósticos mais precisos e precoces 16-21.
O PET-CT é uma excelente ferramenta para o diagnóstico, prognóstico e
acompanhamento

terapêutico

dos

pacientes

com

DAC,

apresentando

sensibilidade e especificidade superiores a 90% para análise perfusional
miocárdica, considerado o método de imagem não invasivo de maior acurácia
para essa avaliação em portadores de coronariopatias 22-26.
Nos últimos anos, a tomografia computadorizada cardíaca (TCC)
consolidou-se como um importante instrumento diagnóstico no estudo da DAC,
tanto através do EC como da AngioTC. O EC é um excelente marcador de
risco na identificação de DAC subclínica, agregando importante informação
prognóstica aos escores clínicos tradicionais

8,14,27,28

. A AngioTC tem se

mostrado uma excelente alternativa não invasiva ao CATE na caracterização
da anatomia e na pesquisa de obstruções/estenoses coronarianas, com boas
sensibilidade e especificidade nos principais trabalhos (variando de 85% a 99%
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e 64% a 90% respectivamente), detectando e quantificando doença
aterosclerótica obstrutiva nas principais artérias do coração, aliada a uma
menor dose de radiação, menor risco de complicações e menor quantidade de
contraste iodado endovenoso 29-34.
A integração do PET-CT utilizando rubídio (PET-CT

82

Rb) com a

AngioTC/EC permite delinear a extensão anatômica e a severidade do
acometimento fisiopatológico da aterosclerose e quantificar a doença
obstrutiva/carga aterosclerótica em um só exame. A união dos métodos
funcional e anatômico aumenta a sensibilidade na detecção de lesões e
permite diagnósticos mais corretos em virtualmente todos os pacientes,
possibilitando condutas terapêuticas mais adequadas, com melhor custoefetividade 20,24,35-39.

1.2 O escore de cálcio na investigação da DAC
O escore de cálcio é o método de escolha para diagnóstico de DAC
subclínica, sendo considerado o mais robusto preditor de eventos coronários
em uma população assintomática, não tendo como objetivo identificar a
presença de estenoses coronarianas/isquemia miocárdica

40-42

. O EC é uma

modalidade diagnóstica não invasiva que utiliza baixa dose de radiação,
portanto, é um método seguro, além de ser rápido e isento de contraste
endovenoso. O EC é resultado do produto da área de calcificação coronariana
pela sua densidade e a somatória dos escores de todas as artérias coronárias
constitui o escore total de Agatston 4,28.
A presença de calcificação coronariana é indicativa de DAC e a extensão
das calcificações é proporcional à carga total de aterosclerose coronariana.
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Seu uso é validado na triagem de pacientes assintomáticos para uma melhor
estratificação do risco cardiovascular, tem importante valor incremental no
prognóstico, com significado independente na estratificação de risco

4,7,14

.

Quando associado aos escores clínicos tradicionais, como Framingham,
adiciona

informação

prognóstica

importante

e

reestratifica

o

risco

cardiovascular, sobretudo na população de risco intermediário 34.
A mortalidade cardiovascular possui relação diretamente proporcional com
valores elevados de EC, sendo considerado um preditor independente de
morte e eventos coronários em indivíduos assintomáticos. O EC é capaz de
identificar a DAC subclínica em seu estágio inicial, objetivando um tratamento
medicamentoso precoce e eficaz, visto que métodos funcionais, como o TE, o
ECO-S, a RMC, o SPECT e o PET-CT, só conseguem identificar pacientes
com DAC avançada, apresentando isquemia miocárdica 40,43,44.
Sabe-se que a maior parte dos eventos coronários ocorre nos pacientes
de riscos baixo e intermediário, desta forma, a avaliação dos fatores de risco e
o uso do escore de Framingham têm se mostrado limitados na avaliação do
risco individual 34,41.
Pacientes assintomáticos com EC zero têm baixa probabilidade de DAC
e de estenose significativa, no entanto, principalmente em pacientes
sintomáticos, a ausência de calcificações pelo EC não exclui a presença de
placas obstrutivas não calcificadas 45.
O EC apresenta valor prognóstico adicional em pacientes sintomáticos
com exames positivos para isquemia miocárdica no SPECT e no PET-CT, visto
que o número de eventos cardíacos é maior em pacientes com altos valores de
EC em comparação àqueles com EC zero

20

. Quando os exames funcionais
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são negativos para isquemia nesse grupo de pacientes, o EC da um valor
adicional na avaliação da aterosclerose subclínica e na estratificação do risco
cardiovascular 35-37.
Estudos mostraram que o EC apresenta impacto na prática clínica,
aumentando a aderência medicamentosa em pacientes com dislipidemia em
tratamento com estatinas, além de levar a um melhor controle dos fatores de
risco sem aumentar os custos com procedimentos médicos 46.

1.3 A angiotomografia coronariana na investigação da DAC
A introdução e a crescente utilização da angiotomografia das artérias
coronárias na prática clínica permitiram avaliar de maneira não invasiva, rápida
e segura a anatomia coronariana, antes possível apenas de maneira invasiva
com o CATE, caracterizando obstruções luminais e avaliando a parede
vascular

27

. Os avanços tecnológicos progressivos dos tomógrafos com

múltiplos detectores trouxeram maior resolução espacial e temporal, além de
progressiva redução da dose de radiação, o que permitiu o uso rotineiro deste
método na avaliação da DAC. Atualmente, os tomógrafos a partir de 64
colunas de detectores preenchem todos os pré-requisitos para a realização do
exame com qualidade diagnóstica adequada 47.
Estudos recentes mostraram que a angiotomografia de coronárias é
capaz de identificar corretamente pacientes com e sem estenose coronária
significativa com acurácia adequada 31,33,48.
Como método diagnóstico, a angiotomografia de coronárias já está
validada

na

literatura

médica,

caracterizando

estenoses

coronarianas

hemodinamicamente significativas (acima de 50%) com altas sensibilidade e
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especificidade e, principalmente, alto valor preditivo negativo (95-99%),
mostrando excelente acurácia diagnóstica e correlação com o CATE,
auxiliando no manejo terapêutico da DAC em diferentes cenários 29-33,49.
O papel da AngioTC não se limita apenas a avaliação puramente
anatômica. Novos estudos têm demonstrado a capacidade de avaliar o impacto
funcional das estenoses coronarianas (ocorrência ou não de isquemia
miocárdica) 33, 50-52.
Vale ressaltar ainda que a utilização da AngioTC é estratégia segura na
avaliação de pacientes com dor torácica aguda, de risco baixo a intermediário,
reduzindo a taxa e o tempo de internação e provavelmente os custos 48,53,54.

1.4 A tomografia por emissão de pósitrons e o uso do 82Rb
O PET-CT é uma modalidade não invasiva amplamente utilizada em
oncologia e muito bem estabelecida para o diagnóstico e estratificação de risco
de pacientes suspeitos e portadores de DAC

25

. É método padrão-ouro para

avaliação de viabilidade miocárdica, utilizando o rastreamento da glicose
marcada com Flúor-18 radioativo (18FDG - Fluorodesoxiglicose) 55.
O

18

FDG não apresenta funcionalidade para pesquisa de perfusão

miocárdica, sendo necessário ainda, para esta finalidade, o uso de outros
radiofármacos. Apesar da existência de alguns traçadores de perfusão
miocárdica por PET-CT, os mais amplamente utilizados na prática clínica são o
rubídio (82Rb) e a amônia marcada (13N-NH3), havendo outros excelentes
traçadores, todavia ainda menos disponíveis, como oxigênio-15-água (15O2H2O) e fluorine-18-flurpiridaz (18F-flurpidaz) 55-57.
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Diante de seu rápido decaimento radioativo (meia-vida de dez minutos)
e consequente necessidade de acelerador no local do exame (produção em
cíclotron), a 13N-NH3 torna-se um composto de altíssimo custo, impossibilitando
seu uso em larga escala 57-59.
Em contrapartida, o 82Rb é um radiofármaco análogo do potássio, com
meia vida ultra-curta de 76 segundos, produzido por um gerador de estrôncio82 (82Sr), pequeno e portátil, que dura cerca de 25-28 dias produzindo 82Rb,
característica que permite seu uso em todos os serviços que possuam PET-CT
57

. O gerador de partículas com base em 82Sr é, portanto, um dos mais

utilizados no mundo e o desempenho diagnóstico do composto

82

Sr/82Rb na

avaliação de perfusão visual qualitativa supera o da cintilografia miocárdica
(SPECT –

99m

cardiologia
prognóstico

Tc-MIBI), modalidade amplamente utilizada e consagrada pela

12,25

e

. O PET-CT é uma ferramenta utilizada no diagnóstico,
acompanhamento

terapêutico,

com

sensibilidade

e

especificidade superiores a 90% para análise perfusional miocárdica em
estudos recentes, consagrando-se, então, como o estudo de medicina nuclear
de mais alta acurácia para esse tipo de análise, tendo ainda a vantagem do
uso de baixa dose de radiação ionizante 60,61.
Estudos perfusionais apontam inúmeras vantagens técnicas do PETCT 82Rb em relação ao método convencional de SPECT (99mTc-MIBI), com
melhores resultados e maior acurácia, apresentando maiores níveis de
concentração radioativa no músculo cardíaco, melhor resolução espacial e
menor tempo de exame (30-40 min em comparação aos 240 min do SPECT),
além de medir o fluxo sanguíneo miocárdico (FSM) em mL/min/g de tecido,
tanto no estresse farmacológico como no repouso, mostrando em números
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absolutos a reserva de fluxo coronariana (RFC), análise já bem estabelecida na
literatura, colocando-o como preditor independente relacionado a taxa de
eventos cardiovasculares 19,25. A redução da RFC quantificada por PET fornece
dados prognósticos em pacientes com alto risco cardiovascular, independente
de obstrução coronariana epicárdica significativa, sendo capaz de identificar
disfunção

coronariana

microvascular

relacionada

à

aterosclerose,

determinando maior risco de eventos cardiovasculares futuros. Quando o
estudo

perfusional

por

PET-CT

é

normal,

a

chance

de

eventos

cardiovasculares para determinado paciente é tão baixa quanto 0,4% ao ano 6267

.
Outro fator importante é a dose de radiação. O PET-CT

82

Rb emite uma

menor dose de radiação quando comparado ao SPECT para o paciente e os
profissionais de saúde, podendo alcançar doses inferiores a 3,0 mSv para o
protocolo completo, até cinco vezes menores que o método convencional.
Além disso, a menor duração do exame (protocolos com cerca de 30 minutos)
possibilita maior rotatividade dos centros diagnósticos, tendo impacto
econômico e comprovado custo-efetividade, apesar do maior valor absoluto por
exame 68-70.
O PET-CT 82Rb reduz ainda o número de CATEs diagnósticos
desnecessários indicados por falsos-positivos gerados pelo SPECT, reduzindo
custos

70,71

. Outra vantagem do PET-CT 82Rb envolve a avaliação de pacientes

obesos e aqueles com estenose coronariana presente em mais de um vaso ou
território (multiarteriais) 60, populações que representam um desafio diagnóstico
na prática clínica.
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1.5 Motivação
Há poucos dados na literatura demonstrando a acurácia do estudo
híbrido (AngioTC/EC e perfusão miocárdica avaliada pelo PET-CT com

82

Rb)

na avaliação não invasiva da doença arterial coronariana, de forma consecutiva
em um único exame (one stop shop), diferente do que ocorre com estudos
anatômicos ou de perfusão isolados. O rubídio, radiofármaco inédito na
América Latina, estava disponível no Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, instituição
que possui um dos poucos PET-CT disponíveis no país capazes de realizar
aquisição simultânea de exame de angiotomografia de coronária, cujo
tomógrafo apresenta 64 colunas de detectores.

2. Objetivo
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Esse estudo tem por objetivo avaliar de forma simultânea e integrada a
correlação

da

anatomia

coronariana

(obstruções

luminais/placas

ateroscleróticas) com as repercussões funcionais no músculo cardíaco
(isquemia/alteração na reserva de fluxo coronariana), utilizando tecnologia
híbrida de PET-CT

82

Rb (sob estresse farmacológico com dipiridamol) aliado a

AngioTC/EC (em repouso) nos pacientes com suspeita ou portadores de
doença arterial coronariana, testando a hipótese da maior acurácia do método
híbrido na avaliação da DAC significativa em relação ao PET-CT

82

Rb e à

AngioTC/EC isolados, correlacionando com desfecho clínico de IAM/óbito
cardíaco após 24 meses de acompanhamento.

3. Métodos

Métodos 14
______________________________________________________________

3.1 Seleção amostral
Esse é um estudo de coorte prospectivo que incluiu pacientes acima de
30 anos em investigação de doença arterial coronariana provenientes dos
ambulatórios de cardiologia do Instituto do Coração (InCor-HC/FMUSP) e
encaminhados ao setor de Radioisótopos (Departamento de Medicina
Nuclear) do InCor para realização de estudo de perfusão miocárdica sob
estresse farmacológico (SPECT) por solicitação de seus médicos assistentes,
guiados pela indicação clínica, e que optaram, após orientações e assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (anexo A), por realizar
PET-CT

82

Rb em substituição ao SPECT, tendo como vantagens imediatas o

menor tempo de aquisição e menor dose de radiação. De acordo com os
critérios de inclusão e exclusão, a alguns destes pacientes foi oferecida
adicionalmente a possibilidade de realizar estudo complementar de
tomografia cardíaca. Aqueles elegíveis foram conduzidos, então, à realização
do exame híbrido.
Os

critérios

de

exclusão

foram:

asma

brônquica

ou

DPOC

(moderado/grave), bloqueios atrioventriculares de alto grau, arritmias
(fibrilação atrial, arritmia ventricular complexa), hipotensão, estenoses aórtica
e mitral importantes, estenose carotídea significativa (>70% de redução
luminal), revascularização miocárdica cirúrgica ou através de procedimentos
endovasculares, presença de dispositivos cardíacos implantáveis/próteses
valvares, descompensação clínica cardiológica (síndrome coronariana aguda,
insuficiência cardíaca congestiva – NYHA > II), creatinina sérica acima de 1,5
mg/dL ou clearance de creatinina < 60 mL/min (exceto renais crônicos
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dialíticos), história prévia de alergia ao contraste iodado, contraindicação ao
uso das medicações utilizadas (betabloqueadores, nitrato, dipiridamol e
aminofilina), uso crônico de inibidores da 5-fosfodiesterase, gestantes e
pacientes que se negaram a assinar o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) ou cujo representante legal (nos casos de incapacidade
do paciente) não aceitou assinar o TCLE.
De maio a outubro de 2013, foram então realizados 499 estudos de
perfusão miocárdica através de PET-CT

82

Rb, sob estresse farmacológico, no

Setor de Radioisótopos (Departamento de Medicina Nuclear) do Instituto do
Coração (InCor-HCFMUSP), em pacientes sob investigação para DAC.
Destes, 54 pacientes preenchiam os critérios de inclusão e exclusão préestabelecidos para realização de exame híbrido, sendo associado, neste
grupo, estudo de angiotomografia das artérias coronárias/escore de cálcio ao
PET-CT 82Rb.

3.2 Considerações éticas
Esse estudo foi conduzido de acordo com a última revisão da
Declaração de Helsinque e foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise
de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do HCFMUSP, em
assembleia realizada no dia 21 de junho de 2013, sob protocolo de número
0030/11 (SDC número 3568/10/157).
Todos os pacientes participantes e/ou responsáveis legais assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido (anexo A), redigido de acordo com
as recomendações da Resolução no 196 de 10 de outubro de 1996 do
Conselho Nacional de Saúde, sendo garantidas a retirada do consentimento e
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exclusão do estudo a qualquer momento, a pedido do indivíduo ou de seu
responsável, sem prejuízo à assistência, confidencialidade, sigilo ou
privacidade.

3.3 Planejamento, logística e preparo
Os 54 pacientes elegíveis foram submetidos ao PET-CT

82

Rb para

análise de perfusão miocárdica e à angiotomografia de coronária/escore de
cálcio de forma consecutiva em um único exame, utilizando o Gemini-TOF 64slice system (Philips Medical Systems, Cleveland, Ohio, USA).
Antes da realização dos exames híbridos, todos os pacientes
receberam orientação de preparo, que incluía jejum absoluto de quatro horas,
suspensão por 24 horas de medicações com aminofilina e inibidores da 5fosfodiesterase, cessação do tabagismo e álcool, além de alimentos contendo
teofilina e xantinas, como chocolate, chás, café e refrigerantes. Foi solicitada
também interrupção de metformina por 48h (antes ou após o exame) e de
betabloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio por 3 dias.
O peso e a altura dos pacientes foram obtidos antes da sessão de
procedimento de imagem para determinar a dose do radiofármaco, do
contraste iodado e os parâmetros de escaneamento. Uma via endovenosa foi
puncionada para a administração de radiofármaco/contraste, preferivelmente
de calibre 18 French (Fr) – ou 20 Fr quando o calibre 18 Fr não foi possível,
na mão ou no antebraço distal. A frequência, o ritmo cardíaco e a pressão
arterial dos pacientes foram monitorados continuamente.
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3.4. Aquisição das imagens de tomografia de perfusão miocárdica por
emissão de pósitrons acoplada à tomografia computadorizada com
múltiplos detectores
Os exames foram realizados através de protocolo sequencial e
ininterrupto em um único dia com aparelho híbrido Gemini-TOF 64-slice, da
Phillips, que consiste em um tomógrafo por emissão de pósitrons acoplado a
uma tomografia computadorizada com 64 colunas de detectores, de acordo
com o cronograma a seguir (figura 1):

Figura 1. Linha do tempo (T) – Protocolo PET-CT

82

Rb + AngioTC/EC (s/n = se necessário)

3.4.1. Estudo de perfusão miocárdica por PET-CT 82Rb
A primeira etapa foi constituída por injeção de

82

Rb (Jubilant

DraxImage), na dose de 10 MBq/kg, em infusão lenta durante 60 segundos,
em curva de platô, seguida de aquisição de imagens de perfusão miocárdica
em repouso pelo PET-CT durante oito minutos.
A segunda etapa foi realizada sob estresse farmacológico usando
dipiridamol (Persantin 10 mg – dipiridamol, Boehringer-Ingelheim, Ingelheim,
Germany), na dose de 0,56 mg/Kg, em infusão lenta e controlada durante
quatro minutos. No pico do estresse farmacológico, 06 minutos após o início
da injeção do dipiridamol, foi injetado novamente o

82

Rb nas mesmas dose e
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velocidade, para aquisição das imagens do PET-CT de perfusão sob
estresse, com a mesma duração de oito minutos.
Posteriormente, foi realizada a reversão do estresse farmacológico
(dipiridamol) em todos os pacientes com a infusão de aminofilina (Aminofilina,
Universidade de São Paulo, Brasil), durante dois minutos, na dose de 240 mg,
diluída em soro fisiológico.
Antes da primeira etapa e após a segunda, foram realizadas duas
tomografias computadorizadas em baixa dose (120 kV; 115 mAs; pitch 0,435)
para correção de atenuação das imagens do PET, sob apneia expiratória 72.
Os efeitos adversos conhecidos para o estudo com PET-CT

82

Rb são

relacionados à radiação do método, que consta ao redor de 2-3 mSv e ao
fármaco usado para o estresse farmacológico, o dipiridamol. A ação deste
agente farmacológico na dose proposta pode ocasionar calor, rubor facial, dor
no peito (não específica para isquemia), dor nos membros, sensação de
fraqueza, cefaléia, náuseas, vertigem e distúrbios gastrointestinais, sendo
todos os sintomas revertidos com a infusão de aminofilina após a realização
do exame.

3.4.2 Escore de cálcio coronariano
Revertido o estresse farmacológico e avaliadas a pressão arterial
sistêmica (PAS) e a frequência cardíaca (FC), foi administrado tartarato de
metoprolol endovenoso até dose máxima de 20 mg (Seloken®, AstraZeneca,
São Paulo, Brasil), exceto em caso de contraindicação, nos pacientes com FC
maior que 65 bpm, a fim de reduzir a FC e assim a ocorrência de artefatos de
movimento significativos, melhorando a qualidade da imagem.
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Foram administrados ainda 5,0 mg de dinitrato de isossorbida
sublingual (Isordil®, Sigma Pharma, São Paulo, Brasil) em todos os pacientes,
exceto se existissem eventuais contraindicações (que não aconteceram), para
alcançar vasodilatação das coronárias.
O protocolo foi de aquisição prospectiva em apneia inspiratória única,
sob monitorização eletrocardiográfica e sem uso de contraste iodado, com
reconstrução das imagens na fase 80% do intervalo RR. A extensão da
varredura craniocaudal nos pacientes variou de 120 a 160 mm, entre a carina
e o ápex cardíaco e o campo de visão foi de 160 mm (FOV). A voltagem do
tubo foi de 120 kV, enquanto sua corrente variou de 150 a 400 mA de acordo
com o IMC do paciente. Cortes sequenciais de 3,0 mm e sem espaçamento
foram obtidos, de acordo com a metodologia padrão na prática clínica 28.

3.4.3 Angiotomografia das artérias coronárias por tomógrafo com 64
colunas de detectores
Logo após a aquisição do escore de cálcio, em paciente com FC já
controlada, era adquirida a angiotomografia das artérias coronárias. Caso a
frequência cardíaca ainda estivesse elevada (> 65 bpm) e o paciente ainda
não tivesse recebido a dose máxima de 20 mg de betabloqueador (Seloken®,
AstraZeneca, São Paulo, Brasil), esta era complementada neste momento.
Foram utilizadas as imagens do escore de cálcio para realizar a
programação do volume de varredura da AngioTC, com intuito de reduzir ao
máximo

a

extensão

craniocaudal

desnecessária do paciente a radiação.

da

aquisição,

evitando

exposição
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Imediatamente antes da aquisição das imagens, foram administrados
90 mL de contraste iodado endovenoso (Ultravist® 370, iopromida 769 mg/ml,
Bayer Schering Pharma, Berlin, Germany) infundidos através de uma bomba
injetora automatizada de dupla cabeça a uma velocidade de 5,0 mL/s,
seguidos de 50 mL de soro fisiológico a 0,9% na mesma velocidade. Os
parâmetros de escaneamento incluíram voltagem e corrente do tubo de
acordo com o IMC individual (kV de 100-140 e mA de 300-500). A extensão
da varredura craniocaudal nos pacientes variou de 110 a 140 mm, com o
intuito de incluir todo o coração e a árvore coronariana e o campo de visão foi
de 160 mm (FOV). O padrão de colimação do aparelho foi de 64 x 0,625 mm
e a velocidade de rotação de 0,4 s.
Foi realizada aquisição helicoidal volumétrica retrospectiva em apneia
inspiratória única, incluindo todo o ciclo cardíaco, utilizando de oito a doze
batimentos, com modulação de dose, visando ajustar o protocolo para menor
dose de radiação possível (objetivo de exposição média à radiação ionizante
menor que 10 mSv), tendo como alvo de aquisição a fase diastólica final,
entre 70 e 80% do intervalo RR.
O início da aquisição das imagens foi de forma automática, através de
monitoramento contínuo da chegada de contraste ao coração/circulação
sistêmica. A ferramenta utilizada de bolus tracking (Bolus Tracking ScanTools Pro®) foi posicionada na aorta descendente e ajustada uma região
de interesse (ROI), com limiar de atenuação de 130 UH. Durante o
monitoramento da passagem de contraste, quando a contrastação da aorta
atingia esse limiar, iniciava-se a aquisição da AngioTC 73.
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Os pacientes seguiram em observação clínica por um período de 30
minutos após a finalização do protocolo, com avaliação de sinais vitais e
vigilância quanto a possíveis sinais e sintomas de reações alérgicas ou algum
outro possível efeito adverso, sendo liberados do Setor de Radioisótopos
após terem recebido as recomendações finais necessárias.

3.5 Análise das imagens
As imagens foram analisadas com o auxílio das estações de trabalho
(Phillips® e Aquarius Intuition Terarecon®) por observadores experientes em
angiotomografia de coronárias e PET-CT

82

Rb, em momentos distintos e de

forma independente, para garantir a reprodutibilidade dos dados.

3.5.1 Análise das imagens do PET-CT 82Rb
Inicialmente, as imagens foram submetidas a processo de fusão,
alinhamento e reconstrução por tecnólogo experiente (superior a 15 anos) por
meio visual e com auxílio de algoritmo tridimensional (3D-RAMLA), com
reorientação em eixo curto e eixos longos vertical e horizontal, a fim de
produzir as imagens perfusionais (figura 2). Posteriormente, através de
software específico (QPET, Cedars-Sinai, Los Angeles, California, USA),
calculou-se a RFC, resultado da razão entre o FSM no estresse e no repouso
57,74,75

.
Dois médicos com ampla experiência em Medicina Nuclear (superior a

30 anos), sem conhecimento dos dados clínicos ou de outros exames,
avaliaram individualmente as imagens perfusionais de forma visual e
semiquantitativa quanto à presença e intensidade de defeitos perfusionais
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miocárdicos, tanto no estresse como no repouso, seguindo escore padrão de
avaliação recomendado pela SNMMI (Society of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging). Caso houvesse discordância entre eles, a divergência era
resolvida pela avaliação de um terceiro observador 72,76.

82

Figura 2. Perfusão miocárdica qualitativa por PET-CT Rb. Apresentação através de
reformatação em eixo curto e eixos longos, em estresse (Stress) e em repouso (Rest), em
paciente sem alteração perfusional

O mapa polar recomendado pela American Heart Association (AHA) foi
utilizado como referência, respeitando a correspondência dos segmentos
miocárdicos com os territórios de DA, Cx e CD (figura 3). Dados qualitativos,
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quantitativos e hemodinâmicos foram incorporados na análise, já dados de
motilidade ventricular não foram considerados.

Figura 3. Mapa polar adaptado da AHA – Território DA (vermelho), Cx (laranja) e CD
(amarelo) - segmentação miocárdica em 17 segmentos

A interpretação visual semiquantitativa foi realizada através do guia da
FDA, subdividindo-se o ventrículo esquerdo em 17 segmentos (conforme já
ilustrado na figura 3) e utilizando o sistema de escores de 5 pontos:
-

0 = captação normal

-

1 = discreta hipocaptação

-

2 = moderada hipocaptação

-

3 = importante hipocaptação

-

4 = sem captação

Dependendo do tipo de captação do radiofármaco no miocárdio,
obtém-se a seguinte diferenciação na perfusão:
-Normal, quando existe normocaptação do radiofármaco no
miocárdio no estresse e no repouso.
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-Isquemia

(hipocaptação

transitória),

quando

existe

hipocaptação do radiofármaco no miocárdio no estresse e normocaptação no
repouso.
-Fibrose (hipocaptação fixa), quando existe hipocaptação do
radiofármaco no miocárdio no estresse e no repouso.
O especialista em medicina nuclear classificou os escores segmentares
com base em sua interpretação visual nos 17 segmentos, de acordo com a
prática padrão acima descrita. Para cada segmento, tanto no estresse quanto
no repouso, foi dada uma nota de 0 a 4 graduando o defeito perfusional.
Posteriormente, foi realizada a soma do escore de estresse (SSS) e
descontada a soma do escore de repouso (SRS). O resultado desta subtração
(SSS – SRS = SDS), considerado alterado a partir de 1 (SDS ≥ 1), foi
multiplicado por 1,47, resultando no déficit de perfusão total e classificado em
graus 72, 77:
- < 5%

-

déficit de mínima extensão;

- 5-8%

-

déficit de discreta extensão;

- 8-19%

-

déficit de média extensão;

- > 19%

-

déficit de grande extensão;

A qualidade da imagem foi classificada como ótima, boa, regular ou
ruim pelos médicos observadores do radioisótopos envolvidos no estudo.
Além disso, foi contabilizado o cálculo da RFM, medida em mL/min/g
de miocárdio, que resulta da razão do fluxo de estresse pelo fluxo de repouso,
sendo que tal medida foi calculada de forma global, por território vascular, por
segmento miocárdico e por parede, considerando-se como normais valores
maiores ou iguais a 2,0 mL/min/g (figuras 4 e 5) 78,79.
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82

Figura 4. Perfusão miocárdica quantitativa por PET-CT Rb. Apresentação através de
reformatação em eixo curto do fluxo em estresse (Str Flow), em repouso (Rst Flow) e da
reserva de fluxo coronariana (CFR), por território vascular, por segmentos miocárdicos e por
parede, em paciente com RFC preservada

a

b
82

Figura 5. Contagem da captação miocárdica do Rb ao longo do tempo (s), no repouso (Rst)
e sob estresse (Str), medida em Bq/mL. (a) Reserva miocárdica total do VE. (b) Reserva
miocárdica por território do VE
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3.5.2 Análise das imagens do escore de cálcio coronariano
A quantificação do escore de cálcio foi realizada de forma
semiautomática, com software dedicado da estação de trabalho Phillips®. Este
detecta focos cálcicos que contenham três pixels contíguos (área de 1mm2)
com atenuação igual ou superior a 130 HU, apresentando através de sinal
colorido as regiões coronarianas preenchidas por cálcio. Essas regiões foram
selecionadas individualmente de forma manual, sendo informado a quais
territórios pertencem (TCE, DA, Cx ou CD). O software atribui um escore, que
resulta do produto da área da calcificação pela sua densidade. Depois de
somados os escores de cada uma dessas regiões, obtém-se o EC total de
Agatston (figuras 6 e 7) 28,80.

Figura 6. Software utilizado para cálculo do escore de cálcio. Corte axial do coração com
placa de ateroma calcificada na CD com atenuação superior a 130 HU, contabilizada
juntamente com as demais calcificações coronárias na tabela do escore de Agatston na
região inferior da imagem
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Figura 7. Exemplo de muito severa ateromatose coronariana. Paciente com múltiplas placas
ateromatosas calcificadas (Escore de cálcio > 1000), com maior chance de evento
coronariano

Os valores do escore total de cálcio (Agatston) foram então
classificados por pontos de corte fixos, categorizados de acordo com limites
pré-estabelecidos, de acordo com o grau de acometimento aterosclerótico,
como descritos abaixo:
Valores

Grau de calcificação

.0

- Ausência de calcificação

. 1 a 10

- Grau mínimo de calcificação

. 11 a 100

- Grau leve de calcificação

. 101 a 400 - Grau moderado de calcificação
. 401 a 1000 - Grau severo de calcificação
. > 1000

- Grau muito severo de calcificação

* EC significativo corresponde a EC Agatston > 100.

EC
significativo*
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3.5.3 Análise das imagens da angiotomografia coronariana
As imagens foram analisadas de forma integral, através de estações de
trabalho dedicadas (Aquarius, Intuition Edition, TeraRecon Inc., Version
4.4.11, California, USA), por dois observadores experientes em tomografia
computadorizada cardiovascular (mais de 5 anos de experiência), de forma
independente e em tempos distintos, para garantir a reprodutibilidade dos
dados. Nos casos de discordância entre os observadores, a divergência era
resolvida pela avaliação de um terceiro observador. Em nenhum momento da
avaliação das imagens houve conhecimento por parte dos observadores dos
dados clínicos ou referentes a outros exames, sejam eles laboratoriais ou de
imagem.

Figura 8. Angiotomografia das artérias coronárias. Reformatações tridimensionais do coração
demonstrando a anatomia coronariana de um paciente normal, com tronco da coronária
esquerda trifurcado (TCE: tronco da coronária esquerda; DA: descendente anterior; Dgls:
diagonalis; Cx: circunflexa; CD: coronária direita; DP: descendente posterior; VP: ventricular
posterior)
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As avaliações das artérias coronárias foram feitas sobretudo utilizando
as fases 70%, 75% e 80% do intervalo RR, através da interpretação das
imagens axiais convencionais, multiplanares convencionais e obliquas (MPR),
máxima intensidade de projeção (MIP), reformatação multiplanar curva (cMPR
- vessel probe) e reformatação tridimensional (figura 8), com quantificação do
grau de estenose (visual e semiquantitativa) e classificação da composição
predominante da placa aterosclerótica, quando presente, em não calcificada,
calcificada ou mista (figuras 9 e 10) 81.

a

b

Figura 9. Angiotomografia das artérias coronárias. Reformatações multiplanares curvas
(cMPR) da artéria descendente anterior (DA). (a) Sem lesão. (b) Placa não calcificada
proximal (*), com discreta redução luminal

Figura 10. Angiotomografia das artérias coronárias. Reformatações multiplanares curvas
(cMPR) da artéria descendente anterior (DA) com placas de ateroma proximais (setas
brancas). (a) Placa mista. (b) Placa calcificada

Métodos 30
______________________________________________________________

As estenoses coronarianas foram classificadas pelo maior grau de
lesão estenosante dentro dos seus segmentos, ou seja, foi considerada para
análise aquela placa que causa maior grau de redução luminal. Estas foram
graduadas de acordo com as orientações da SCCT como:
.0

- ausência de redução luminal

.1

- mínima (inferior a 25% de redução luminal)

.2

- discreta (entre 25 e 49% de redução luminal)

.3

- moderada (de 50 a 69% de redução luminal)

.4

- importante (de 70 a 99% de redução luminal)

.5

- oclusão

Foram consideradas estenoses anatomicamente significativas aquelas
que determinavam obstrução maior ou igual a 50%. O percentual da estenose
foi resultado da razão do menor diâmetro luminal presente na lesão pelo
diâmetro luminal coronariano sadio à montante.
Visando padronizar a análise coronariana, foi utilizado um modelo de
segmentação coronariana adaptado de Austen et al (1975), com 19
segmentos coronarianos, conforme ilustrado no desenho esquemático da
figura 11. Foram considerados o tronco da coronária esquerda, as três
artérias epicárdicas principais (divididas em segmentos proximal, médio e
distal), um ramo intermédio, os dois maiores ramos diagonais e marginais
esquerdos, além das artérias descendente posterior e ventricular posterior
(podendo ter origem na CD ou na Cx), considerando-se diâmetros luminais de
até 1,5 mm 81-83.
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Figura 11. Diagrama da segmentação adotada da anatomia coronariana (adaptado de Austen
et al ,1975)

Com relação à composição das placas de ateroma, estas foram
classificadas em três grupos:
. Calcificada
. Mista
. Não calcificada
As

placas

consideradas

calcificadas

eram

aquelas

compostas

puramente por cálcio e com atenuação superior a 130 UH. As placas
consideradas mistas eram o composto das placas predominantemente não
calcificadas e das placas predominantemente calcificadas; eram placas onde
existiam os dois componentes, cálcico (inclusive aqueles com atenuação
inferior a 130 UH) e com baixa atenuação, independente do componente
preponderante na sua composição. As placas não calcificadas foram aquelas
que não possuíam componente de cálcio (seja ele maior ou menor que 130
UH) na sua constituição.
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Cada exame foi ainda avaliado de forma subjetiva quanto à qualidade
de imagem e presença de artefatos de movimento/ruído, sendo classificado
como ótimo, bom, regular e insatisfatório/inadequado 33,81.

3.6 Desfecho clínico
Após um intervalo de 24 meses, foi realizado contato telefônico e
avaliação do prontuário eletrônico dos pacientes, com coleta de várias
informações,

com

o

pesquisados/interrogados

próprio

paciente

vários

parâmetros

ou

familiares,

clínicos,

sendo

utilizando-se

questionário padrão (anexo B).
O desfecho clínico principal foi definido no período de seguimento
como o composto de infarto agudo do miocárdio/óbito cardíaco, pela maior
especificidade cardíaca e por se apresentar como um desfecho duro. O
desfecho clínico secundário foi dor torácica do tipo angina.
Os óbitos foram classificados como cardiovasculares quando a causa
foi relacionada ao espectro das síndromes coronarianas agudas, arritmia
cardíaca ou morte súbita.
Vale ressaltar que o relato (verbal ou documentado em prontuário) de
dor torácica muitas vezes era mal caracterizado e gerava dúvida se a dor era
típica ou atípica. Portanto, todos os pacientes que apresentaram episódio(s)
de dor no lado esquerdo do peito neste intervalo foram considerados positivos
para análise.
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Muitas das outras informações clínicas coletadas/presentes no
questionário padrão não foram utilizadas neste momento, sendo alvo de
outros estudos/pesquisas.

3.7 Análise estatística
Para

a

análise

descritiva,

as

variáveis

quantitativas

foram

representadas por suas médias e desvios-padrão quando suas distribuições
eram normais e por medianas e intervalos interquartis quando não normais. A
definição de normalidade foi feita através de análise gráfica e teste de
Shapiro-Wilk. As variáveis categóricas foram representadas através de
frequências e porcentagens.
Em virtude da maior especificidade para etiologia cardíaca e de se
apresentar como um evento duro, foi adotado como desfecho a ocorrência de
IAM/óbito cardíaco no período de seguimento. Este desfecho foi utilizado para
cálculo do desempenho diagnóstico dos exames, para os quais foram
calculados parâmetros de sensibilidade e especificidade, bem como valores
preditivos positivos e negativos na amostra estudada. Adicionalmente, foi
analisado o desempenho da RFC do PET-CT

82

Rb através de curva ROC

frente aos desfechos de angina e IAM, com cálculo de AUROC e
determinação do ponto ótimo de cut-off para comparação com dados da
literatura. Também foram analisados através de curva ROC frente ao
desfecho de IAM, o desempenho do EC, da Angio TC e da associação destes
métodos com a RFC, com cálculo de AUROC.
Para análise de concordância entre os exames, foi utilizado o Kappa de
Cohen. Análise de correlação foi feita por análise gráfica, posteriormente
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quantificada através do teste não paramétrico de correlação de Spearman,
em virtude da presença de variáveis ordinais e/ou falta de correlação linear.
Para comparações entre subgrupos dicotômicos de variáveis contínuas, foi
adotado o teste T de student para amostras independentes. Para
comparações entre subgrupos ordinais (escore clínico de Framingham) de
variáveis contínuas, foi adotado o one-way ANOVA. Resultados foram
considerados significantes quando obtidos valores p < 0,05. As análises foram
conduzidas com o software IBM Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS ®, Chicago, IL, EUA) 20.0.

4. Resultados
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4.1 Características da população
Cinquenta e quatro pacientes foram submetidos a exame híbrido de
PET-CT

82

Rb associado a AngioTC/EC entre maio e outubro de 2013 e

incluídos no estudo, de um total de 499 pacientes que foram submetidos a
estudo perfusional por PET-CT

82

Rb sob estresse farmacológico neste

período no Departamento de Radioisótopos do InCor HCFMUSP. Nenhum
dos pacientes foi excluído do estudo.
As características da população estudada, a prevalência dos fatores de
risco para doença arterial coronariana, a sintomatologia, comorbidades e uso
de medicamentos encontram-se listados na tabela a seguir (tabela 1).
Tabela 1 - Características epidemiológicas e clínicas da amostra

Características da população

Geral
(n = 54)

Sexo masculino

33 (61,1)

Idade
Média ± desvio-padrão

55,5 ± 13,3

Raça
Branca

35 (64,8)

Negra

4 (7,4)

Parda

13 (24,1)

Oriental
DAC confirmada previamente
IMC
Média ± desvio-padrão

2 (3,1)
9 (16,7)
28,2 ± 4,7

Sobrepeso

30 (55,6)

Obesidade

11 (20,4)

Escore de Framingham
Baixo risco

28 (51,9)

Risco moderado

17 (31,5)

Alto risco

9 (16,7)

continua
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Tabela 1 - Características epidemiológicas e clínicas da amostra (continuação)

Características da população

Geral
(n = 54)

Fatores de risco
HAS
Dislipidemia

38 (70,4)
33 (61,1)

Tabagismo

20 (37,0)

DM

12 (22,2)

História familiar de DAC

22 (40,7)

Circunferência abdominal aumentada

30 (55,6)

Índice cintura-quadril aumentado

45 (83,3)

Comorbidades
DPOC

1 (1,9)

IAM prévio

2 (3,7)

AVE prévio

0 (0,0)

Doença arterial periférica

1 (1,9)

Outras

6 (11,1)

Medicamentos
Nenhum

13 (24)

AAS

18 (33,3)

Antidiabético

12 (22,2)

Hipolipemiante

23 (42,5)

IECA

10 (18,5)

Diurético

12 (22,2)

Betabloqueador

16 (29,6)

Vasodilatadores

7 (12,9)

Antagonistas da angiotensina

15 (27,7)

Digitálicos

6 (11,1)

Sintomas clínicos
Assintomático

27 (50)

Sintomas atípicos

19 (33,3)

Sintomas típicos

9 (16,7)

Todos os dados são apresentados como n (%), exceto se especificado.
DAC confirmada: relato prévio de IAM; exames laboratoriais e de imagem.
História familiar de DAC precoce: homem < 65 anos; mulher < 60 anos.
Tabagismo: ativo ou ex-tabagista por mais de 10 anos, interrompido há menos de
dois anos.
Outras comorbidades: IC/miocardiopatia; valvopatia; IRC; TVP; aneurisma aórtico;
hepatopatia.
AAS: ácido acetilsalicílico; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina.
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Houve discreto predomínio de pacientes da raça branca (64,8%), do
sexo masculino (61,3%) e na sexta década de vida (idade média de 55,5 ±
12,3 anos).
A maior parte dos pacientes encontrava-se com sobrepeso ou
obesidade (76%). A maioria também foi classificada clinicamente através do
escore de Framingham como baixo risco ou risco intermediário (83,4%)
(figura12).
Hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia foram fatores de risco
predominantes (70,4% e 61,1% respectivamente), com tabagismo (37%) e
diabetes (22,2%) pouco menos frequentes. Corroborando com as doenças
crônicas mais prevalentes, as medicações de uso crônico mais utilizadas
foram os hipolipemiantes e os anti-hipertensivos. Histórico familiar positivo
para DAC esteve presente em cerca de 40% dos estudados. Fatores de risco
relacionados a gordura visceral aumentada estiveram presentes na maioria da
população, com destaque para o índice cintura-quadril aumentado, presente
em 83,3% dos participantes. Em concordância com a menor quantidade de
pacientes classificados clinicamente como de alto riso, poucos pacientes
apresentavam sintomas típicos na época da investigação (16,7%), sendo a
metade deles assintomática (50%).

Figura 12. Estratificação clínica de risco da população utilizando o escore de Framingham
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4.2 Aquisição, dose de radiação e segurança
O protocolo completo atingiu um tempo de sala médio de 52,2 min ±
3,5 min, a primeira fase (PET-CT

82

Rb) cerca de 30,3 min (média) e a

segunda fase (TCC) com duração média de 21,9 min, com 85% dos estudos
sendo classificados quanto à qualidade de imagem como ótimos/bons. Foi
administrada uma média de 15 mg (± 5) de tartarato de metoprolol
endovenoso e a todos os pacientes foram administrados 5,0 mg de dinitrato
de isossorbida sublingual.
Os dados referentes à dose de radiação do estudo híbrido estão
expostos na tabela 2. As doses se mantiveram dentro dos parâmetros
aceitáveis e propostos para o estudo, com média da tomografia cardíaca
inferior a 10,0 mSv e média do estudo de perfusão sob estresse com rubídio
menor que 3,0 mSv. O principal responsável pela dose total de radiação no
protocolo, como já era esperado, foi a AngioTC, com média de 8,08 mSv.
O

protocolo

intercorrências

ou

foi

considerado

reações

alérgicas

bastante

seguro.

significativas

às

Não

houve

substâncias

administradas. Após o uso do contraste iodado endovenoso, um dos
pacientes apresentou discreta náusea e outro participante referiu prurido
cutâneo e cursou com discretas placas eritematosas na região dorsal. Outros
dois pacientes referiram cefaleia após o uso do nitrato sublingual. Essas
intercorrências não demandaram uso de medicamentos e melhoraram
espontaneamente após 30 min de observação. Os poucos pacientes (n=2)
que referiram dor torácica do tipo anginosa durante o estresse com
dipiridamol, relataram melhora completa dos sintomas após a administração
de aminofilina.
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Tabela 2 - Dados referentes à dose de radiação do protocolo PET-CT

82

Rb +

AngioTC/EC

Dose de radiação efetiva

mSv*

Dose total do protocolo
.PET-CT

82

12,29 ± 2,88

Rb

2,83 ± 0,26

.Tomografia cardíaca (AngioTC/EC)

9,46 ± 2,63

- AngioTC

8,08 ± 2,66

- EC

1,38 ± 0,10

*média ± desvio padrão

4.3 Resultados dos métodos de imagem utilizados no protocolo híbrido
Destrinchando-se

o

exame

híbrido

em

quatro

métodos

de

investigação/análise distintos na detecção de DAC (significativa e não
significativa), a AngioTC e o EC, como esperado (já que os métodos
anatômicos são mais sensíveis), foram os que mais apresentaram alterações
(em 59,2% e 51,8% dos estudados respectivamente). O índice de alterações
encontradas nos estudos funcionais foi um pouco menor, 24% nos exames de
perfusão quantitativa/reserva de fluxo e 14,8% naqueles de perfusão
qualitativa/ semiquantitativa.

4.3.1 Perfusão miocárdica qualitativa/semiquantitativa
Poucos pacientes do estudo apresentaram resultado alterado na
análise perfusional qualitativa/semiquantitativa (n=8; 14,8%). Quatro deles
apresentaram isquemia (7,4%) e os outros quatro apresentaram áreas de
fibrose (7,4%).
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Dentre os pacientes que apresentaram isquemia (defeito transitório),
dois deles foram classificados de mínima extensão (1,47% e 2,94%), um
deles de discreta extensão (7,35%) e o outro de grande extensão (39,69%).
Nos demais quatro participantes em que o defeito perfusional foi fixo e
considerado área de fibrose, três deles foram classificados com fibrose de
mínima extensão (1,47%; 2,94% e 4,41%) e um com fibrose de moderada
extensão (11,76%). A correlação dos resultados dos defeitos perfusionais
transitórios e fixos com o escore de Framingham evidenciou achados
semelhantes nestes dois grupos, com dois pacientes no alto risco, um
paciente no risco intermediário e um paciente no baixo risco, tanto nos
resultados isquêmicos como de fibrose (figura 13).

Figura 13. Distribuição dos resultados de perfusão qualitativa de acordo com o escore clínico
de Framingham (n= número de pacientes)
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4.3.2 Perfusão miocárdica quantitativa (reserva de fluxo coronariana)
A reserva de fluxo coronariana, quando analisada de forma global,
estava reduzida (< 2 mL/min/g) em dez participantes (18,5%) e normal (≥ 2
mL/min/g) em quarenta e quatro pacientes (81,5%). Destes dez pacientes,
seis apresentavam redução na reserva dos três territórios (DA, Cx e CD), três
apresentavam redução na reserva de dois territórios e um deles apresentava
redução em apenas um território.
Outros três pacientes (5,6%) apresentavam redução na reserva de fluxo
territorial, todavia mantendo a reserva global preservada, dois destes com
alteração em apenas um território e o outro com comprometimento de dois
territórios.
A correlação da reserva de fluxo global com o escore de Framingham
encontra-se abaixo demonstrada na figura 14. As alterações predominaram
na população de alto risco, mostrando boa correlação do teste com a
avaliação clínica. Dentre os dez pacientes com reserva de fluxo global
reduzida, sete deles foram classificados pelo escore clínico como alto risco,
dois destes como risco intermediário e apenas um foi classificado como baixo
risco.

Figura 14. Distribuição dos resultados da reserva de fluxo coronariana (RFC) de acordo com
o escore clínico de Framingham (n= número de pacientes)
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4.3.3 Escore de cálcio
Os resultados do EC na amostra do estudo evidenciaram que cerca de
três quartos da população estudada (75,9%) apresentavam resultados
normais (zero) ou até calcificações leves (EC < 100), corroborando com os
achados do escore clínico de Framingham, onde a maior parte dos indivíduos
estava classificada como baixo risco/risco intermediário. Dos cinquenta e
quatro pacientes, quase metade deles apresentou escore zero (26); dois
apresentaram calcificações mínimas (EC 1 a 10); doze apresentaram
calcificações leves (EC 11 a 100); sete apresentaram calcificações
moderadas (EC 101 a 400); cinco apresentaram calcificações importantes
(EC 401 a 1000) e dois apresentaram calcificações muito importantes (EC >
1000). A média do EC total na amostra estudada foi de 127,3 ± 249,0; com
distribuição segmentar do EC por coronária caracterizada por: TCE: 8,0 ±
23,3; DA 59,4 ± 105,8; Cx 23,1 ± 98,0 e CD: 36,8 ± 80,0 (tabelas 3, 4 e 5).
Dentre os vinte e seis pacientes com escore zero, quatro deles
apresentavam como único achado placas de ateroma não calcificadas na DA
determinando mínima redução luminal (< 25%), três destes com lesão única
proximal e um com lesões nos segmentos proximal e médio.
Tabela 3 - Dados do escore de cálcio total e por vaso

Calcificação coronária
Total
.TCE

EC (Agatston)*
127,3 ± 249,0
8,0 ± 23,3

.DA

59,9 ± 105,1

.Cx

23,1 ± 98,0

.CD

36,6 ± 80,0

*média ± desvio padrão
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Tabela 4 - Dados do escore de cálcio. Faixas de estratificação por paciente (n=54)

Calcificação coronária (EC Agatston)
Ausência de calcificação

n (%)
26 (48,1)

Calcificação mínima (1 a 10)

2 (3,7)

Calcificação leve (11 a 100)

12 (22,2)

Calcificação moderada (101 a 400)

7 (12,9)

Calcificação importante (400 a 1000)

5 (9,2)

Calcificação muito importante (> 1000)

2 (3,7)

Tabela 5 - Dados do escore de cálcio. Faixas de estratificação por vaso (n=216)

Calcificação coronária (EC Agatston)
Ausência de calcificação

n (%) vasos
149 (69,0)

Calcificação mínima (1 a 10)

12 (5,5)

Calcificação leve (11 a 100)

34 (15,7)

Calcificação moderada (101 a 400)

19 (8,8)

Calcificação importante (400 a 1000)

2 (1,0)

Calcificação muito importante (> 1000)

0 (0)

A população do estudo também foi estratificada de forma agrupada,
utilizando como pontos de corte escore zero, entre 1 e 100 e maior que 100
(tabela 6), como já realizado em outros trabalhos, de Thompson et al (2005) e
Bybee et al (2010), considerando-se valores maiores que 100 como DAC
significativa (Tabela 6). Nesse contexto, temos, dentro da população
classificada como baixo risco, 21 pacientes com escore zero (84%), quatro
pacientes com escore menor ou igual a 100 (16%) e apenas um paciente com
escore maior que 100 (4%). No risco intermediário, cinco pacientes
apresentaram escore zero (31%), 11 pacientes escore menor ou igual a 100
(69%) e nenhum paciente escore superior a 100. Na população considerada
de alto risco, dois pacientes apresentaram escore zero (16,7%), dois tinham
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escore menor ou igual a 100 (16,7%) e oito deles apresentavam escore
superior a 100 (66,6%) 36,84.
Tabela 6 - Dados do escore de cálcio. Faixas de estratificação por paciente
modificadas/agrupadas (n=54)

Calcificação coronária (EC Agatston)

n (%)

Ausência de calcificação

26 (48,1)

Escore total de 1 a 100

15 (27,8)

Escore maior que 100

13 (24,1)

Os valores do EC tendem a aumentar em correspondência com o
aumento da classificação do escore clínico (figura 15). A maior parte dos
pacientes considerados baixo risco apresentou escore zero. No grupo de risco
intermediário, predominaram pacientes com escores menores ou iguais a 100
e, no grupo de alto risco, aqueles pacientes com escore superior a 100.

Figura 15. Distribuição dos resultados categorizados do EC total de acordo com o escore
clínico de Framingham (n= número de pacientes)
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4.3.4 Angiotomografia coronariana
Avaliando-se a anatomia coronariana em relação à presença de áreas
de redução luminal, não foram identificadas estenoses em vinte e dois
participantes (40,7%). Estenose mínima foi identificada em quinze pacientes
(27,8%), dez pacientes (18,5%) apresentaram lesão discreta, três pacientes
(5,6%) lesão moderada e quatro indivíduos (7,4%) lesão importante. Nenhum
paciente apresentou segmento ocluído (tabela 7).
Tabela 7 - Avaliação anatômica das artérias coronárias. Classificação dos graus de
estenose por paciente (n=54)

Estenose coronariana

n (%)

Ausência de redução luminal

22 (40,7)

< 25% (mínima redução luminal)

15 (27,8)

25-49% (discreta redução luminal)

10 (18,5)

50-69% (moderada redução luminal)

3 (5,6)

>70% (importante redução luminal)

4 (7,4)

Oclusão

0 (0)

Na análise por segmentos coronarianos, onde foi adotado o modelo de
segmentação coronariana adaptado, com até 19 segmentos por paciente,
foram avaliados um total de 864 segmentos, com placas de ateroma
determinando estenoses em 148 destes (17,1%). A maioria absoluta dos
segmentos avaliados não apresentava lesões (716 segmentos - 82,8%).
Foram identificadas 70 (8,1%) estenoses de grau mínimo, 55 (6,4%) de grau
discreto, 11 (1,3%) de grau moderado e 12 (1,4%) estenoses de grau
importante (tabela 8).
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Tabela 8 - Avaliação anatômica das artérias coronárias. Classificação dos graus de
estenose por segmento (n=864)

Estenose coronariana
Ausência de redução luminal

n (%) segmentos
716 (82,8)

< 25% (mínima redução luminal)

70 (8,1)

25-49% (discreta redução luminal)

55 (6,4)

50-69% (moderada redução luminal)

11 (1,3)

>70% (importante redução luminal)

12 (1,4)

Oclusão

0 (0)

Entre os 32 pacientes avaliados que apresentavam ateromatose
coronariana na AngioTC, o mínimo de lesões encontradas por paciente neste
grupo foi de 1 e o máximo foi de 15, com média de 4,6 segmentos acometidos
(± 3,7), destacando-se apenas sete pacientes com estenose significativa, três
destes com lesão moderada (50-69%) e os outros quatro com lesão
importante (> 70%) .
Dados referentes à composição das placas de ateroma nos segmentos
coronarianos acometidos (n=148) revelaram um predomínio de placas mistas
(51,3%), seguidas das lesões calcificadas (37,2%) e com menor porcentagem
das puramente não calcificadas (11,5%) (tabela 9).
Tabela 9 - Avaliação anatômica das artérias coronárias. Classificação da composição
das placas coronarianas nos segmentos com lesão aterosclerótica (n=148)

Características das placas de ateroma

n (%)

Não calcificada

17 (11,5)

Mista

76 (51,3)

Calcificada

55 (37,2)
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A classificação dos graus de estenose coronariana diante do escore
clínico de Framingham demonstrou predomínio de lesões mínimas e discretas
(< 50%) nas populações de baixo risco e risco intermediário e predomínio das
lesões moderadas e importantes (> 50%) na população de alto risco
(figura16).

Figura 16. Distribuição dos resultados dos graus de estenoses na AngioTC de acordo com o
escore clínico de Framingham (n= número de pacientes)

Dentro

da

população

de

baixo

risco,

26

pacientes

(92,9%)

apresentavam exame normal ou lesão menor que 50% e dois pacientes
(7,1%) apresentavam lesão significativa (> 50%). Na população de risco
intermediário, os 17 participantes (100%) apresentavam exame normal ou
lesão menor que 50% e nenhum deles possuía lesão significativa. Naqueles
considerados de alto risco, quatro pacientes (44,4%) apresentavam exame
normal ou lesão menor que 50% e os outros cinco (55,6%) apresentavam
lesão superior a 50%.
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4.4 Desfecho clínico
No intervalo de 24 meses, cinco pacientes (9,3%) do estudo
apresentaram um episódio de infarto agudo do miocárdio, três destes fatais.
Daqueles pacientes que infartaram, quatro deles (75%) eram
classificados como de alto risco por Framingham e um deles (25%) era
considerado de risco intermediário (figura 17).

Figura 17. Distribuição dos resultados do desfecho primário (IAM) de acordo com o escore
clínico de Framingham (n= número de pacientes)

Todos que evoluíram com óbito pós-infarto estavam estratificados no
alto risco, apresentavam lesão superior a 50% na AngioTC e o escore total de
cálcio

era

superior

a

100.

Aqueles

que

sobreviveram

pós-infarto

apresentavam lesão menor que 50% na AngioTC, um deles com EC menor
que 100 e o outro com EC maior que 100.
Os estudos de perfusão qualitativa/semiquantitativa foram normais em
dois dos cinco pacientes que infartaram, um deles seguido de óbito. Os outros
três estudos perfusionais apresentaram alteração, dois deles do tipo fibrose
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(desfecho: infarto e infarto seguido de óbito) e um deles do tipo isquêmico
(desfecho: infarto seguido de óbito).
Todos os pacientes que infartaram apresentavam reserva de fluxo
coronariana reduzida (< 2 mL/min/g), contudo, aqueles que faleceram
possuíam tendência a reserva mais baixa (≤ 1,3 mL/min/g) em relação
àqueles que sobreviveram (≥ 1,7 mL/min/g).
Em relação à presença de episódios de dor torácica/angina, 11
pacientes do estudo apresentavam resultado positivo (24,4%). Destes
pacientes que apresentaram angina, cinco (45,4%) são do grupo de alto risco,
cinco (45,4%) do grupo de risco intermediário e apenas um paciente (9,1%)
foi classificado como baixo risco. Quanto ao escore de cálcio, apenas um
destes

(9,1%)

não

possuía

calcificação

coronariana,

três

(27,3%)

apresentavam escore abaixo de 100 e sete (63,6%) possuíam escore superior
a 100. A média do escore de cálcio destes pacientes com angina foi de 290 ±
307,1, enquanto os que não apresentaram angina tiveram uma média de 85,1
± 212,2. A perfusão qualitativa/semiquantitativa estava alterada em sete
(63,3%) destes pacientes (3 com isquemia e 4 com fibrose), os demais
apresentavam exame normal. A reserva de fluxo coronariana foi considerada
alterada (< 2mL/min/g) em seis (54,6%) pacientes e normal nos outros cinco
(45,4%) participantes.

4.5 Correlação entre os resultados dos exames, parâmetros clínicos e
desfechos.
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4.5.1 Medidas de concordância entre os métodos diagnósticos utilizados
e a reserva de fluxo coronariana
As medidas de concordância entre os resultados do escore de cálcio
(EC) e a reserva de fluxo coronariana (RFC) foram expressas nas tabelas 10
e 11. Na tabela 10, quando o ponto de corte do escore de cálcio utilizado foi
400, a concordância foi apenas considerável (Kappa de Cohen = 0,237) e não
teve significância estatística (p = 0,109). Quando o ponto de corte do escore
de cálcio foi elevado a 600 (tabela 11), a concordância, apesar de ainda ser
apenas considerável, foi um pouco melhor (Kappa de Cohen = 0,289) e teve
significância estatística (p = 0,031).
Tabela 10 - Medidas de concordância entre resultados do EC (400) e do PET-CT (RFC)

PET-CT Rubídio
EC

EC < 400
EC ≥ 400

Normal
(RFC ≥ 2)

Alterado
(RFC < 2)

40 (74,1)

7 (13,0)

4 (7,4)

Kappa de
Cohen

Valor p

0,237

0,109

3 (5,6)

Todos os dados são apresentados como n (%).

Tabela 11 - Medidas de concordância entre resultados do EC (600) e do PET-CT (RFC)

PET-CT Rubídio
EC

EC < 600
EC ≥ 600

Normal
(RFC ≥ 2)

Alterado
(RFC < 2)

44 (81,5)

8 (14,8)

0 (0,0)

2 (3,7)

Todos os dados são apresentados como n (%).

Kappa de
Cohen

Valor p

0,289

0,031

Resultados 52
______________________________________________________________

As medidas de concordância entre os resultados das estenoses na
AngioTC e a reserva de fluxo coronariana (RFC) foram expressas nas tabelas
12 e 13. Na tabela 12, quando o ponto de corte utilizado para estenose
significativa foi de 70%, a concordância foi apenas considerável (Kappa de
Cohen = 0,361) e teve significância estatística (p = 0,017). Todavia, quando o
ponto de corte da estenose significativa foi reduzido para 50%, a
concordância melhorou e se tornou moderada (Kappa de Cohen = 0,514),
mantendo significância estatística (p = 0,01) (tabela 13).
Tabela 12 - Medidas de concordância entre resultados da AngioTC (70%) e do PET-CT
(RFC)

PET-CT Rubídio
AngioTC

Lesão < 70%
Lesão ≥ 70%

Normal
(RFC ≥ 2)

Alterado
(RFC < 2)

43 (79,6)

7 (13,0)

1 (1,9)

Kappa de
Cohen

Valor p

0,361

0,017

3 (5,6)

Todos os dados são apresentados como n (%).

Tabela 13 - Medidas de concordância entre resultados da AngioTC (50%) e do PET-CT
(RFC)

PET-CT Rubídio
AngioTC

Lesão < 50%
Lesão ≥ 50%

Normal
(RFC ≥ 2)

Alterado
(RFC < 2)

42 (77,8)

5 (9,3)

2 (3,7)

5 (9,3)

Todos os dados são apresentados como n (%).

Kappa de
Cohen

Valor p

0,514

0,001

Resultados 53
______________________________________________________________
A tabela 14 expressa a medida de concordância entre os resultados da
perfusão qualitativa/semiquantitativa e a reserva de fluxo coronariana (RFC).
Quando a perfusão miocárdica foi analisada de forma global, os déficits de
perfusão apresentaram concordância apenas considerável com a RFC
(Kappa de Cohen = 0,335) e tiveram significância estatística (p = 0,013).
Quando analisada por território, a perfusão miocárdica no território da DA
apresentou moderada concordância com a RFC (Kappa de Cohen = 0,472) e
significância estatística (p = 0,001). Já nos territórios da Cx e da CD, esta
concordância foi considerada apenas ligeira e sem significância estatística.
Tabela 14 - Medidas de concordância entre resultados da perfusão qualitativa e da RFC
– avaliação qualitativa e quantitativa -

Segmento

Avaliação
qualitativa

Normal

Avaliação quantitativa
Normal
(RFC ≥ 2)

Alterado
(RFC < 2)

40 (74,1)

6 (11,1)

Total
Déficit de
perfusão

4 (7,4)

4 (7,4)

Normal

41 (75,9)

6 (11,1)

DA
Déficit de
perfusão

2 (3,7)

5 (9,3)

Normal

44 (81,5)

8 (14,8)

Cx
Déficit de
perfusão

1 (1,9)

1 (1,9)

Normal

44 (81,5)

8 (14,8)

CD
Déficit de
perfusão

1 (1,9)

Todos os dados são apresentados como n (%).

1 (1,9)

Kappa
de
Cohen

Valor p

0,335

0,013

0,472

< 0,001

0,129

0,197

0,129

0,197
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4.5.2 Desempenho dos diferentes exames frente aos desfechos clínicos
As tabelas de desempenho diagnóstico dos métodos funcional e
anatômico isoladamente e em conjunto frente aos desfechos de ocorrência de
angina e infarto agudo do miocárdio encontram-se abaixo.
O desempenho dos testes para associação com ocorrência de
angina durante o seguimento de 24 meses mostrou sensibilidade baixa da
RFC, do EC, da AngioTC e da combinação RFC + AngioTC (50%) para prever
este desfecho. Já a especificidade dos exames foi alta (86,1% – 90,7%), com
destaque para a AngioTC (utilizando valor de corte de 70% de estenose para
lesões consideradas significativas). Vale também destacar o valor preditivo
negativo dos diferentes métodos analisados para a ocorrência de angina
(82,0% - 88,6%), sobretudo da RFC e a associação da RFC com a AngioTC,
utilizando valor de corte de 50% de estenose para lesões consideradas
significativas (tabela 15).
O desempenho dos exames para associação com ocorrência de infarto
agudo do miocárdio durante o seguimento de 24 meses mostrou melhores
resultados do que aqueles relacionados ao surgimento de angina, com grande
destaque para a RFC, que apresenta excelentes sensibilidade (100%),
especificidade (89,8%) e valor preditivo negativo (100%). A AngioTC
isoladamente (utilizando valor de corte de 50% e de 70% de estenose para
lesões consideradas significativas) apresentou sensibilidade baixa, com
destaque para a sua especificidade (91,8% - 95,9%) e valor preditivo negativo
(95,7% - 94,0%). A associação da RFC com a AngioTC (utilizando valor de
corte de 50% de estenose para lesões consideradas significativas), bem como
da RFC com o EC (com ponto de corte 400) e a combinação dos três
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métodos, RFC + AngioTC (50%) + EC (400), não agregaram melhor
desempenho para prever a ocorrência de IAM em 24 meses, inclusive houve
redução do valor preditivo positivo e da especificidade em relação à RFC
isoladamente. O valor preditivo positivo dos diferentes métodos e de suas
combinações foi baixo para este desfecho clínico (tabela 16).
Tabela 15 - Desempenho dos diferentes exames para associação com ocorrência de
angina durante seguimento de 24 meses
Angina n (%)

Exame

Não
(N = 43)

Sim
(N = 11)

39 (72,2)

5 (9,3)

S
(IC 95%)

E
(IC 95%)

VPP

VPN

60,0%

88,6%

42,9%

83,0%

42,9%

83,0%

50,0%

82,0%

50,0%

88,1%

PET (RFC)
≥ 2 mL/min/g
< 2 mL/min/g

4 (7,4)

6 (11,1)

39 (72,2)

8 (14,8)

54,6%

90,7%

(23,4 – 83,3)

(77,9 – 97,4)

EC > 400
Não alterado
Alterado

4 (7,4)

3 (5,6)

39 (72,2)

8 (14,8)

27,3%

90,7%

(6,0 – 70,0)

(77,9 – 97,4)

AngioTC (50%)
< 50%
≥ 50%

4 (7,4)

3 (5,6)

41 (75,9)

9 (16,9)

27,3%

90,7%

(6,0 – 70,0)

(77,9 – 97,4)

AngioTC (70%)
< 70%
≥ 70%

2 (3,7)

2 (3,7)

37 (68,5)

5 (9,3)

18,2%

95,4%

(2,3 – 51,8)

(84,2 – 99,4)

PET RFC +
AngioTC (50%)
Não alterado
Alterado

6 (11,1)

6 (11,1)

54,6%
(23,4 – 83,3)

86,1%
(72,1 – 94,7)

S: sensibilidade; E: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo
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Tabela 16 - Desempenho dos diferentes exames para associação com ocorrência de
IAM durante seguimento de 24 meses
IAM n (%)

Exame

Não
(N = 49)

Sim
(N = 5)

S
(IC 95%)

E
(IC 95%)

VPP

VPN

PET (RFC)
≥ 2 mL/min/g
< 2 mL/min/g

44 (81,5)

0 (0,0)

5 (9,3)

5 (9,3)

45 (83,3)

2 (3,7)

100%

89,8%

(47,8 – 100)

(77,7 – 96,6)

60,0%

91,8%

50,0%

100%

42,9%

95,7%

50,0%

94,0%

41,7%

100%

35,7%

100%

35,7%

100%

AngioTC (50%)
< 50%
≥ 50%

4 (7,4)

3 (5,6)

47 (87,0)

3 (5,6)

(14,7 – 94,7) (80,4 – 97,7)

AngioTC (70%)
< 70%
≥ 70%

2 (3,7)

2 (3,7)

42 (77,8)

0 (0,0)

40,0%

95,9%

(5,3 – 85,3)

(86,0 – 99,5)

PET RFC +
AngioTC (50%)
Não alterado
Alterado

7 (13,0)

5 (9,3)

40 (74,1)

0 (0,0)

100%
(47,8 – 100)

85,7%
(72,8 – 94,1)

PET RFC + EC
(400)
Não alterado
Alterado

9 (16,7)

5 (9,3)

40 (74,1)

0 (0,0)

100%

81,6%

(47,8 – 100)

(68,0 – 91,2)

PET RFC +
AngioTC (50%)
+ EC (400)
Não alterado
Alterado

9 (16,7)

5 (9,3)

100%
(47,8 – 100)

81,6%
(68,0 – 91,2)

S: sensibilidade; E: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo

Adicionalmente, foi analisado o desempenho da RFC pelo PET-CT
82

Rb através de curva ROC para predizer surgimento de angina e ocorrência

de infarto no intervalo de 24 meses, bem como do EC, da AngioTC e da
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associação destes métodos com a RFC para ocorrência de infarto no intervalo
de 24 meses, com cálculo de AUROC e determinação do ponto ótimo de cutoff para comparação com dados da literatura.
A curva ROC da RFC para surgimento de angina em 24 meses
apresentou AUROC de 0,786 (IC95% 0,621 - 0,952; p = 0,004), com melhor
ponto de corte na RFC de 2,075 mL/min/g (sensibilidade 63,6%;
especificidade 90,7%) – análise tanto por índice de Youden como pela
minimização da distância ao canto superior esquerdo (figura 18).

Figura 18. Curva ROC da RFC para surgimento de angina em seguimento de 24 meses:
AUROC 0,786 (IC95% 0,621 – 0,952); p = 0,004

A curva ROC da RFC para ocorrência de IAM em seguimento de 24
meses apresentou AUROC de 0,963 (IC95% 0,912 - 1,000; p = 0,001), com
melhor ponto de corte na RFC de 1,975 mL/min/g (sensibilidade 100%;
especificidade 89,8%) – análise tanto por índice de Youden como pela
minimização da distância ao canto superior esquerdo (figura 19).
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Figura 19. Curva ROC da RFC para ocorrência de IAM em seguimento de 24 meses:
AUROC 0,963 (IC95% 0,912 – 1,000); p = 0,001

Também foi realizada a comparação das curvas ROC do EC, da
AngioTC e da RFC para ocorrência de IAM em seguimento de 24 meses. O
EC apresentou AUROC de 0,882 (IC 95% 0,781 – 0,982; p = 0,005); a
AngioTC apresentou AUROC de 0,914 (IC 95% 0,827 – 1,000; p = 0,002) e a
RFC, como já demonstrado na figura 19, apresentou AUROC de 0,963
(IC95% 0,912 - 1,000; p = 0,001) – análise tanto por índice de Youden como
pela minimização da distância ao canto superior esquerdo (figura 20).
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Figura 20. Curvas ROC do EC, da AngioTC e da RFC para ocorrência de IAM em
seguimento de 24 meses. EC AUROC de 0,882 (IC 95% 0,781 – 0,982; p = 0,005); AngioTC
AUROC de 0,914 (IC 95% 0,827 – 1,000; p = 0,002) e RFC AUROC de 0,963 (IC95% 0,912 1,000; p = 0,001)

A curva ROC da combinação da RFC, AngioTC (50%) e EC (> 400)
para ocorrência de IAM em seguimento de 24 meses apresentou AUROC de
0,941 (IC95% 0,875 - 1,000; p = 0,001), com melhor ponto de corte: exame
triplo negativo (sensibilidade 100%; especificidade 81,6%) – análise tanto por
índice de Youden como pela minimização da distância ao canto superior
esquerdo (figura 21).
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Figura 21. Curva ROC da combinação da RFC, AngioTC (50%) e EC (> 400) para ocorrência
de IAM em seguimento de 24 meses: AUROC 0,941 (IC95% 0,875 – 1,000); p = 0,001

4.5.3 Relações/associações entre os resultados dos testes e parâmetros
clínicos com os desfechos
Analisando-se os dados evidenciados no Scatter plot que correlaciona
os resultados da reserva de fluxo coronariana e a lesão mais significativa na
AngioTC dos pacientes estudados que evoluíram com angina no intervalo de
24 meses, é possível observar que existe uma tendência a aumento da
ocorrência deste desfecho com o aumento do grau de estenose coronariana e
redução da RFC total (figura 22).
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Sem lesão

< 25%

25 - 50%

50 - 70%

> 70%

Figura 22. Scatter plot apresentando resultados da RFC (mL/min/g) e da lesão mais
significativa na AngioTC, destacando pacientes que desenvolveram angina durante
seguimento de 24 meses

Analisando-se outros diagramas do tipo Scatter plot, que demonstram a
correlação de algumas variáveis e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio
durante o seguimento de 24 meses, observou-se que existe uma tendência
em ocorrer IAM à medida em que há redução da RFC total e aumento do
escore clínico de Framingham (figura 23), do EC total (figura 24), do grau de
estenose coronariana na AngioTC (figura 25) e do número de segmentos com
lesão - para todo o miocárdio ou para segmentos arteriais específicos (figura
26).
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ρ de Spearman = -0,595
p < 0,001

Baixo risco

Risco moderado

Alto risco

Figura 23. Scatter plot apresentando resultados da RFC (mL/min/g) e do escore clínico de
Framingham, destacando pacientes que desenvolveram IAM durante seguimento de 24
meses

Figura 24. Scatter plot apresentando resultados da RFC (mL/min/g) e do Escore de Cálcio,
destacando pacientes que desenvolveram IAM durante seguimento de 24 meses
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Sem lesão

< 25%

25 - 50%

50 - 70%

> 70%

Figura 25. Scatter plot apresentando resultados da RFC (mL/min/g) e da lesão mais
significativa na AngioTC, destacando pacientes que desenvolveram IAM durante seguimento
de 24 meses

Figura 26. Scatter plot apresentando resultados da RFC (mL/min/g) e do número de
segmentos com lesão na AngioTC para todo o miocárdio ou segmentos arteriais específicos,
destacando pacientes que desenvolveram IAM durante seguimento de 24 meses
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4.5.4 Comparações entre parâmetros clínicos e os achados de exame
Na tentativa de demonstrar correlação do índice cintura-quadril (ICQ)
com alterações na média da RFC (figura 27) e na média do número de
segmentos coronarianos com lesão na AngioTC (figura 28), não se obteve
significância estatística (p = 0,742 e p = 0,487 respectivamente), apesar de
existir uma média ligeiramente maior do número de segmentos com lesão na
AngioTC e menor média de RFC total no grupo com ICQ aumentado.

Teste T
p = 0,742

Figura 27. Gráfico de barras apresentando resultados da média da RFC (mL/min/g) total
para pacientes com ICQ normal ou aumentado

Teste T
p = 0,487

Figura 28. Gráfico de barras apresentando resultados do número da média de segmentos
coronários com lesão encontrados na AngioTC de acordo com ICQ
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Correlacionou-se também o escore clínico de Framingham com a
média do número de segmentos com lesão na AngioTC (IC95%) e com a
média da RFC total (IC95%), encontrando-se resultados com significância
estatística (p < 0,001), notando-se aumento da média do número de
segmentos coronarianos com lesão na AngioTC (figura 29) e redução na
média da RFC total (figura 30) com o aumento do risco de Framingham.

Figura 29. Gráfico de barras apresentando resultados da média do número de segmentos
com lesão encontrados na AngioTC de acordo com escore clínico de Framingham (p < 0,001)

É importante destacar ainda o impacto do tabagismo na reserva de
fluxo coronariana total, notando-se média de RFC de 2,48 ± 1,0 mL/min/g nos
pacientes com histórico de tabagismo e 3,16 ± 1,0 mL/min/g nos demais
participantes (p = 0,019), o que equivale a uma redução de 22% na RFC total
(figura 31).

Resultados 66
______________________________________________________________

Figura 30. Gráfico de barras apresentando resultados da média da RFC (mL/min/g) de
acordo com escore clínico de Framingham (p < 0,001)

Figura 31. Gráfico de barras apresentando o impacto do tabagismo na reserva de fluxo
coronariana total, medida em mL/min/g (p = 0,019)
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4.6 Exemplos de casos do protocolo
Exemplo 1: Paciente de 65 anos, assintomático, com baixo risco de
Framingham, em investigação para DAC. Apresentou perfusão miocárdica
normal, reserva de fluxo coronariana preservada, EC zero e, na AngioTC,
uma placa de ateroma não calcificada determinando discreta redução luminal
na DA (25 a 49%). Passou a tomar hipolipemiante e não apresentou eventos
cardiovasculares até o controle de 24 meses - 7,5% dos estudados tiveram
resultado semelhante (figuras 32 e 33).

Figura 32. Imagens da AngioTC. (a) Reconstrução 3D do coração evidenciando TCE, DA, Cx
e seus ramos principais (Dg e Mg). (b) Reconstrução multiplanar curva (cMPR) demonstrando
a placa de ateroma não calcificada na DA proximal determinando discreta redução luminal
(seta vermelha). (c,d) cMPR da Cx e da CD sem lesões
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a

b
82

Figura 33. Imagens do estudo funcional de PET-CT Rb. (a) Imagem de estudo perfusional
do miocárdio demonstrando normocaptação do radiofármaco em todas as paredes do VE,
tanto no repouso (Rest) como no estresse (Stress). (b) Imagens da RFC por território; FSM no
repouso (Rst Flow), FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo
coronariana preservada (CFR)
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Exemplo 2: Paciente de 59 anos, assintomático, com risco
intermediário de Framingham, em investigação para DAC. Apresentou EC
aumentado e classificado como importante (> 500) e, na AngioTC, várias
placas de ateroma nos três territórios, com áreas de redução luminal
significativa (entre 50 e 69% e maior que 70%) em pelo menos dois territórios,
todavia apresentava perfusão miocárdica normal e reserva de fluxo
coronariana preservada. Manteve o hábito de praticar exercícios físicos
regulares, fez um controle mais rígido da dieta, passou a tomar hipolipemiante
e antiagregante plaquetário e a fazer um controle mais rígido da pressão
arterial sistêmica. Não apresentou eventos cardiovasculares até o controle de
24 meses (figuras 34 e 35).

Figura 34. Imagens da AngioTC. (a) Reconstrução 3D do coração evidenciando DA, CD e
seus ramos principais. (b,c) Reconstrução multiplanar curva (cMPR) demonstrando placas de
ateroma calcificadas e não calcificadas esparsas na DA e Cx (setas vermelhas), notadamente
na região distal da DA, determinando importante redução luminal. (d) Corte axial do coração
sem contraste na aquisição do escore de cálcio evidenciando placas de ateroma calcificadas
na DA, Cx e CD
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Figura 35. Imagens do estudo funcional de PET-CT Rb. (a) Imagem de estudo perfusional
do miocárdio demonstrando normocaptação do radiofármaco em todas as paredes do VE,
tanto no repouso (Rest) como no estresse (Stress). (b) Imagens da RFC por território; FSM no
repouso (Rst Flow), FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo
coronariana preservada (CFR)
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Exemplo 3: Paciente de 56 anos, obesa e tabagista, com episódios de
dor torácica típica, com risco intermediário de Framingham, em investigação
para DAC. Apresentou EC total classificado como leve (< 100) e, na AngioTC,
foi caracterizada apenas uma placa única mista na DA determinando discreta
redução luminal (25 a 49%). Apesar da perfusão qualitativa/semiquantitativa
ter sido considerada normal, a reserva de fluxo coronariana estava reduzida,
tanto globalmente (1,72 ml/min/g), como por territórios. A paciente não
conseguiu perder peso ou iniciar a prática de exercícios físicos regulares.
Continuou a tomar anti-hipertensivos e hipolipemiantes de forma irregular e
não conseguiu cessar o tabagismo. Evoluiu com um episódio de IAM não fatal
até o controle de 24 meses (figuras 36 e 37).

Figura 36. Imagens da AngioTC. (a) Reconstrução 3D do coração evidenciando DA, Cx e
CD. (b) Corte axial com técnica de MIP demonstrando o componente calcificado da placa
mista da DA (seta vermelha). (c) Corte coronal oblíquo em eixo curto do VE demonstrando o
componente não calcificado da placa na DA. (d) Reconstrução multiplanar curva (cMPR)
demonstrando a placa de ateroma mista na DA determinando discreta redução luminal
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Figura 37. Imagens do estudo funcional de PET-CT Rb. (a) Imagem de estudo perfusional
do miocárdio demonstrando normocaptação do radiofármaco em todas as paredes do VE,
tanto no repouso (Rest) como no estresse (Stress). (b) Imagens da RFC por território; FSM no
repouso (Rst Flow), FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo
coronariana (CFR) reduzida em todos os territórios
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Exemplo 4: Paciente de 75 anos, com episódios de dor torácica
atípica, com risco alto de Framingham, em investigação para DAC.
Apresentou EC total classificado como importante (> 500) e, na AngioTC,
foram caracterizadas várias placas ateromatosas, calcificadas, mistas e não
calcificadas difusas, determinando importante redução luminal (> 70%) nos
três territórios. A perfusão qualitativa/semiquantitativa mostrou isquemia de
grande extensão e a reserva de fluxo coronariana estava reduzida, tanto
globalmente (0,95 ml/min/g), como por territórios. O paciente inclusive foi
submetido a cateterismo nas semanas subsequentes, que confirmou os
achados da AngioTC. Foi feito tratamento clínico agressivo e programada
revascularização, que não chegou a ser realizada. Evoluiu, após alguns
meses, com infarto seguido de óbito (figuras 38 a 43).

Figura 38. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração evidenciando lesões
estenosantes significativas no tronco da coronária esquerda (TCE) e na artéria descendente
anterior (DA). (b,d) Reconstruções multiplanares curvas (cMPR) demonstrando estes mesmos
achados (indicados pelas setas brancas)

Resultados 74
______________________________________________________________

Figura 39. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração evidenciando lesões
estenosantes significativas em ramo diagonal (Dg) e na artéria circunflexa (Cx). (b,d)
Reconstruções multiplanares curvas (cMPR) demonstrando estes mesmos achados
(indicados pelas setas brancas), inclusive acometendo o tronco da coronária esquerda (TCE)

Figura 40. Imagens da AngioTC. (a,c) Reconstruções 3D do coração evidenciando lesões
estenosantes significativas na coronária direita (CD) e nos ramos descendente posterior (DP)
e ventricular posterior (VP). (b,d) Reconstruções multiplanares curvas (cMPR) demonstrando
estes mesmos achados (indicados pelas setas brancas).
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Figura 41. Imagens do estudo funcional de PET-CT Rb. (a) Imagem de estudo perfusional
do miocárdio demonstrando extensa hipocaptação transitória difusa do radiofármaco em
todas as paredes do VE no estresse (Stress) em relação ao repouso (Rest), notadamente nas
paredes anterior, septal e lateral. (b) Imagens da RFC por território; FSM no repouso (Rst
Flow), FSM sob estresse (Str Flow) e o resultado da reserva de fluxo coronariana (CFR)
difusamente reduzida, de forma mais acentuada nos territórios da DA e Cx.
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Figura 42. Imagens do cateterismo cardíaco. (a) Lesões significativas no TCE e na DA. (b)
Lesões significativas na DA e ramos. (c) Lesões significativas na Cx e ramos (d) Lesões
significativas na CD e ramos. Setas vermelhas indicam as principais alterações nas imagens.

a

b

Figura 43. Imagens da fusão da AngioTC com a perfusão miocárdica. (a,b) Cortes sagitais
oblíquos do VE com a via de saída/raiz da aorta. As imagens demonstram lesões
significativas no TCE, DA e CD (setas amarelas) determinando déficit perfusional no
miocárdio, notadamente na parede anterior.

5. Discussão
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5.1 Discussão
Ao ser o primeiro na América Latina a avaliar de forma simultânea,
integrada, não invasiva e em um único momento (one stop shop) a presença
de DAC através de método híbrido, utilizando AngioTC/EC e perfusão
miocárdica avaliada pelo PET-CT com

82

Rb, este estudo adquire originalidade

ímpar na nossa realidade.
Utilizando um protocolo com duração e dose de radiação aceitáveis,
sem efeitos adversos significativos, o estudo teve a capacidade de avaliar a
anatomia coronariana, a carga aterosclerótica, a perfusão miocárdica (sob
estresse e repouso) e a RFC, gerando uma série de informações sobre a
doença do paciente, que foram correlacionadas com desfechos clínicos
(IAM/óbito cardíaco e angina).
A dose média efetiva de radiação para o protocolo completo do nosso
estudo foi de 12,29 ± 2,88 mSv, semelhante à média do estudo de perfusão
miocárdica convencional com SPECT na América Latina (12.1 mSv),
extremamente menor que perfusão miocárdica com Tálio (201Tálio), que tem
média de 40 mSv e pouco maior que a dose média de radiação de uma
cineangiocoronariografia invasiva convencional (9 mSv), sendo que o estudo
perfusional com o PET-CT

82

Rb contribuiu com menos de 3 mSv,

representando apenas cerca de 25% da dose total

85-89

. Este dado é de

enorme valia, já que estudos perfusionais de medicina nuclear são rotineiros
na prática cardiológica diária e a introdução deste método na nossa rotina
reduziria muito a exposição dos pacientes. O uso da radiação na imagem
cardiovascular tem gerado muita discussão e é necessário que seja
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implementada sempre a melhor prática possível para reduzir a dose efetiva.
Com a enorme e crescente prevalência de DAC, os pacientes estão cada vez
mais sendo expostos a exames e procedimentos cardiovasculares que
emitem radiação ionizante, gerando preocupações significativas a respeito de
câncer relacionado a radiação 86,87.
Comparada à radiação emitida por tomógrafos mais modernos,
incluindo aqueles com 64 colunas de detectores ou mais, que fazem
aquisição prospectiva, possuem dupla fonte de Rx e até fazem reconstrução
interativa, a dose da TCC do protocolo parece bastante alta (9,46 ± 2,63
mSv), já que esses novos equipamentos conseguem atingir uma média final
entre

3

e

4

mSv,

muitas

vezes

até

menor

que

1

mSv

nos

“superequipamentos”, todavia, a realidade na maior parte do país é de
tomógrafos com as características utilizadas neste estudo, de uma geração
mais antiga, cuja a aquisição é retrospectiva e sem outras ferramentas de
software ou hardware que permitam uma maior redução de dose, além de sua
capacidade de modular automaticamente a corrente do tubo de Rx na sístole
cardíaca (baseado no ECG) 27,32,33,89.
Optou-se por estressar o paciente com dipiridamol pelo seu baixo custo
e disponibilidade, além de ser mais fácil de manipular. Outro fator
determinante foi a menor elevação da freqüência cardíaca em relação aos
outros estressores farmacológicos mais comumente utilizados (adenosina e
dobutamina), facilitando o controle da FC com beta-bloqueador para aquisição
da AngioTC livre de artefatos após a reversão do estresse.
A gravidade e a extensão da isquemia miocárdica são fatores
determinantes no manejo clínico dos portadores de DAC na medida em que a
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presença de isquemia representa marcador de aterosclerose coronariana
significativa e é capaz de predizer eventos clínicos adversos, ressaltando-se
que a melhora funcional e a redução de desfechos desfavoráveis passa por
terapia clínica agressiva e revascularização miocárdica 6,16,17,90,91.
Da mesma forma, a caracterização da carga aterosclerótica e a
gravidade e extensão das estenoses coronarianas identificadas através da
tomografia cardíaca possuem também relevância na estratificação de risco e
na agregação de informações prognósticas, desempenhando importante
papel, sobretudo naqueles pacientes não isquêmicos, além de demonstrar
excelente prognóstico em longo prazo, sobretudo quando descarta a
presença de DAC 8,16,44,92-95.
Os dados obtidos neste estudo reforçam a importância dos escores
clínicos como método inicial e de grande valia na estratificação de risco da
população. Os métodos de imagem utilizados apresentaram resultados que
corroboram com as diferentes populações de risco estratificadas por
Framingham, sendo encontradas maior taxa de isquemia/fibrose e maior taxa
de pacientes com reserva de fluxo reduzida na população de alto risco, como
também foram observadas maior taxa de escores de cálcio elevados e maior
taxa de estenoses significativas nesta mesma população. Na nossa amostra,
houve queda progressiva da média da reserva de fluxo coronariana total à
medida em que o risco clínico se elevou (p < 0,001). Quanto ao desfecho
clínico primário de IAM, esta distribuição dos resultados se repete,
destacando-se maior taxa de evento nos pacientes de alto risco 4,21.
Embora a estratificação clínica do risco coronariano seja amplamente
recomendada e eficaz, modelos de previsão baseados em fatores de risco
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para DAC, como Framingham, têm limitações em sua capacidade de
discriminar indivíduos que irão ou não evoluir com doença coronariana, visto
que o número de eventos cardíacos em pacientes estratificados em riscos
baixo e intermediário não são desprezíveis

21

. Em virtude da incerteza atual

quanto aos modelos preditivos, já que muitas vezes se provam insuficientes, a
busca de novas estratégias para discriminar os pacientes que se beneficiam
mais com os esforços intensivos de prevenção primária é um objetivo
clinicamente importante, daí a importância de ferramentas complementares,
como o EC e outros métodos diagnósticos 34.
Neste estudo, calcificação coronariana significativa baseada no EC foi
mais prevalente nos pacientes com escores clínicos mais altos. Por outro
lado, uma proporção considerável de pacientes de médio e alto riscos não
possuía calcificação coronariana ou esta era não significativa (57,7%),
enquanto 25% dos participantes de baixo risco possuíam evidência de DAC
subclínica baseada na presença de calcificação coronariana. Na presente
análise, foi idenficada DAC subclínica através de tomografia cardíaca em
quase metade (47,4%) dos pacientes com PET-CT normal, destes, 16,7%
apresentaram escore de cálcio significativo (todos acima de 500) e 11,1%
possuíam lesão estenosante significativa na AngioTC. Essas são importantes
constatações, visto que outras publicações já demonstraram que o EC possui
valor adicional na avaliação da aterosclerose subclínica, acresecentando
informação prognóstica incremental ao Framingham na estratificação do risco
cardiovascular (sobretudo nos pacientes de risco intermediário), além de
agregar valor prognóstico na reestratificação dos pacientes com resultados
normais nos testes funcionais de perfusão miocárdica 20,34-37,96-98.
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O EC tem relação com a isquemia detectada pelo PET-CT, já que
pacientes com baixos valores de EC, em geral, têm menor probabilidade de
isquemia miocárdica do que aqueles com EC acima de 100

36

. Neste estudo,

apenas 14,6% dos pacientes com baixos valores de EC apresentaram alguma
alteração nos testes funcionais, enquanto que 76,9% daqueles com EC
significativo demonstraram resultados alterados no PET-CT. Estudo realizado
por Schenker et al (2008) já demonstrava que a presença de calcificação
coronariana em graus elevados estava associada a uma maior taxa de
eventos coronarianos em pacientes com ou sem isquemia detectada pelo
PET-CT, em contraposição àqueles com baixo valores de EC, sugerindo que
estratificação de risco incremental pode ser alcançada pela incorporação de
informações anatômicas da carga aterosclerótica do EC à informação
fisiológica extraída da imagem de perfusão miocárdica. Embora, neste estudo,
não tenhamos conseguido demonstrar com significância estatística o valor
incremental do EC ao exame perfusional para fins de desfecho coronariano
desfavorável em curto prazo, o EC isoladamente conseguiu atingir acurácia
satisfatória para predizer ocorrência de IAM em 24 meses, com AUROC de
0,882 (IC 95% 0,781 – 0,982; p = 0,005) 35,37.
O

EC

impacta

na

prática

clínica

aumentando

a

aderência

medicamentosa ao tratamento com estatinas em pacientes com dislipidemia,
levando a um melhor controle dos fatores de risco sem aumentar os custos
com procedimentos médicos 36,40,46.
A AngioTC, com sua alta sensibilidade, foi capaz de identificar placas
de ateroma não calcificadas em 15,4% dos pacientes cujo escore de cálcio foi
zero; com seu alto valor preditivo negativo, classificou exames normais e
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alterações mínimas/discretas em 87% da amostra, identificando lesões
significativas em apenas 13% dos pacientes. A distribuição dos resultados
das estenoses na AngioTC de acordo com Framingham demonstra que,
apesar do baixo número de lesões significativas encontradas dentre os
estudados, estas predominavam na população de alto risco. Trabalhos
anteriores já comprovaram excelente prognóstico de longo prazo quando o
resultado da AngioTC é normal, além de sua capacidade de reestratificação
de risco quando alterada

93

. Na nossa análise, nenhum paciente com exame

normal ou com alterações mínimas (estenoses inferiores a 25%) apresentou
desfecho clínico de IAM e apenas 18,2% destes evoluíram com angina, com a
ressalva de que estes pacientes que apresentaram dor torácica tinham
alterações no exame perfusional.
Foi identificada, na AngioTC, uma média do número de segmentos com
lesão mais alta no grupo estratificado como alto risco por Framingham (p <
0,01) e uma tendência a um maior número de segmentos com lesão dentre os
pacientes que infartaram. A AngioTC demonstrou concordância com a RFC,
utilizando como pontos de corte estenoses superiores a 50% e estenoses
superiores a 70%, ambas com significância estatística, todavia com melhor
resultado quando utilizado o ponto de corte mais baixo, considerando lesões
moderadas e importantes para esta análise (Kappa de Cohen = 0,514; p =
0,001), além de ter conseguido demonstrar acurácia satisfatória para predizer
ocorrência de IAM em curto prazo (AUROC de 0,914 (IC 95% 0,827 – 1,000;
p = 0,002), como já foi constatado em outros trabalhos, como o de Hou et al
(2012), que, após acompanhamento de mais de cinco mil pacientes por uma
média de três anos, demonstrou que os achados da AngioTC têm valor
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prognóstico e valor incremental aos tradicionais fatores de risco para MACE
(major adverse cardiac events), inclusive superiores ao do EC. Azevedo et al
(2011) também verificaram, na tentativa de demonstrar valor prognóstico da
AngioTC em pacientes com testes funcionais não invasivos com stress
inconclusivos, que a presença de graus crescentes de DAC obstrutiva pela
AngioTC foi um fator independente de efeitos adversos, salientando que
estenoses ≥ 50% estavam associadas com risco aumentado de eventos
cardiovasculares 8,95.
A perfusão qualitativa/semiquantitativa demonstrou poucos resultados
alterados neste estudo e, apesar de ter atingido significância estatística,
apresentou concordância apenas considerável em relação aos resultados da
RFC. Uma quantidade razoável de pacientes com perfusão normal
apresentou reserva baixa (17,4% - global e/ou segmentar), ressaltando-se
que, dentre estes pacientes, em 25% a alteração foi atribuída a lesões
angiograficamente significativas na AngioTC, sendo nos demais alterações
provavelmente relacionadas a distúrbios da microcirculação. Apesar do
pequeno número de exames anormais, uma maior proporção de resultados
alterados foi encontrada nos pacientes de alto risco, embora não tenha sido
constatada com esta amostra acurácia satisfatória com relação ao desfecho
de infarto utilizando-se apenas a análise visual qualitativa/semiquantitativa.
Apesar das alterações perfusionais de RFC reduzida aumentarem a
probabilidade de doença coronariana obstrutiva significativa, elas não
conseguem de forma confiável distinguir estenose de artéria coronária
epicárdica de aterosclerose não obstrutiva difusa ou disfunção microvascular,
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demonstrando um grande fator agregador de informações proporcionado pela
tomografia cardíaca 60,78.
A presença de RFC preservada nos pacientes com resultado de
perfusão qualitativa normal ou discretamente anormal foi associada a uma
baixa probabilidade de DAC de alto risco na AngioTC (alto valor preditivo
negativo). Por outro lado, apesar da tendência do aumento do EC e das
lesões mais significativas na AngioTC estarem associadas a uma maior
magnitude de isquemia e redução da RFC, uma elevada proporção de
pacientes (40%) com doença estenosante não significativa na AngioTC e
aqueles pacientes sem EC significativo ou até sem calcificações coronarianas
mostraram redução da RFC.
Além das lesões coronarianas epicárdicas obstrutivas significativas,
outras causas de redução da RFC podem ser a disfunção subjacente do
endotélio ou da célula muscular lisa. De fato, disfunção vascular coronariana
frequentemente

ocorre

na

ausência

de

lesões

angiograficamente

significativas. Naya et al (2014), ao testarem a hipótese de que uma RFC
normal seria útil para excluir a presença de DAC de alto risco na angiografia,
demonstraram

que

mais

da

metade

dos

pacientes

com

DAC

angiograficamente não obstrutiva (59%) apresentavam RFC reduzida e
sugeriram que outros fatores além do grau de redução luminal no estudo da
aterosclerose em humanos, como as alterações decorrentes de hipertensão,
diabetes, dislipidemia, tabagismo e obesidade determinando aterosclerose
difusa e disfunção vasodilatadora dos vasos de resistência/disfunção
microvascular, confundem a estreita relação entre o grau de estenose e o
fluxo coronariano 67,78,99-108.
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Há clara associação do cigarro com o aumento do risco cardiovascular.
O tabagismo demonstrou impacto na reserva de fluxo coronariana total dentre
os participantes, com menor média de RFC entre os pacientes com histórico
de tabagismo (p = 0,019). Já é bem estabelecido o efeito deletério que o
tabagismo possui na circulação coronariana, afetando o fluxo miocárdico e a
reserva de fluxo coronariana. Esta alteração acontece através de uma
disfunção na microcirculação relacionada à presença de inflamação e
estresse oxidativo no endotélio vascular, pivô no controle da circulação
coronariana, determinando uma deficiente função circulatória miocárdica. O
risco cardiovascular relacionado ao tabagismo aumenta proporcionalmente de
acordo com a carga tabágica e com a extensão/grau de severidade da
aterosclerose coronariana e a cessação do tabagismo, apesar de reduzir
estes riscos, ainda permanece alta por mais de uma década após a
interrupção do hábito 109-111.
Apesar de não ter atingido significância estatística, houve uma maior
média de segmentos coronários com lesão encontrados na AngioTC e menor
média de RFC naqueles pacientes com índice cintura-quadril aumentado,
corroborando o que já foi demonstrado em relação a gordura abdominal com
resultados estatisticamente significativos em outros trabalhos da literatura.
Lee et al (2007) estudando se a obesidade abdominal está relacionada à
ateromatose coronariana, verificaram que essa comorbidade, medida pelo
perímetro da cintura ou índice cintura-quadril, está associada a aterosclerose
precoce, conforme constatado pela presença de calcificação coronariana no
EC. Já Reis et al (2013), quando avaliaram de forma prospectiva mais de três
mil pacientes, investigando se a duração da obesidade geral e abdominal
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estava associada à presença e progressão de calcificação coronariana em 10
anos, notaram que a duração mais longa da obesidade geral e abdominal
estava associada a doença coronariana subclínica e a sua progressão através
da idade não dependia do grau de adiposidade. Prevenir ou, pelo menos,
retardar o aparecimento da obesidade na idade adulta jovem pode reduzir o
risco de desenvolver aterosclerose coronariana 112,113.
Há um consistente crescimento de evidências que reforçam e
embasam a RFC como a mais acurada ferramenta para mensurar isquemia 6163

, tanto para doença epicárdica obstrutiva quanto para aterosclerose difusa e

disfunção microvascular, demonstrando associação da redução da RFC com
aumento do risco de efeitos cardíacos adversos 114-118.
Com relação à análise dos métodos diagnósticos utilizados no estudo
hibrido, não foi demonstrada grande concordância destes com a RFC, o
método não invasivo consagrado como o mais sensível e específico para
DAC significativa. Isto se dá porque a combinação das informações
morfoanatômica (TCC) e funcional (PET-CT) gera dados complementares,
visto que as duas modalidades refletem diferentes aspectos fisiopatológicos
da DAC. A presença de aterosclerose coronariana na tomografia cardíaca não
resulta necessariamente em anormalidades no PET-CT. Por outro lado,
resultados normais no PET-CT não excluem DAC subclínica ou obstrutiva
anatomicamente.
Neste estudo, a concordância da RFC foi apenas considerável quando
comparada com o EC e com a perfusão qualitativa e pouco melhor, mas ainda
moderada, quando correlacionada com AngioTC (50%). Tais achados, em
parte, são esperados nesta população, onde a maior parte é de risco
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baixo/intermediário, e o papel destes outros métodos, sobretudo a
AngioTC/EC, é de reestratificar o risco dos pacientes, identificando aqueles
sem achados isquêmicos e que necessitam de cuidados clínicos mais
intensivos, além de determinar valor prognóstico incremental ao estudo
isquêmico, tentando identificar pacientes de maior risco dentro desta
população.
Em recente trabalho publicado por Danad et al (2017), cujo objetivo foi
estabelecer a acurácia diagnóstica da AngioTC, SPECT e PET-CT, além do
valor incremental do estudo híbrido (SPECT/AngioTC e PET-CT/AngioTC),
utilizando como método de referência a reserva de fluxo fracionada (FFR)
pelo CATE em pacientes com pelo menos uma lesão hemodinamicamente
significativa pela FFR, os autores chegaram à conclusão de que o fluxo
coronariano calculado por PET-CT apresenta a maior acurácia para o
diagnóstico não invasivo de isquemia miocárdica e vão além disso, afirmam
que a avaliação híbrida (anatômica e funcional) não tem valor diagnóstico
adicional, apesar de ajudar a guiar decisões clínicas

61

, corroborando com os

resultados aqui demonstrados.
O grande destaque do nosso protocolo híbrido foi a RFC, que, de
forma isolada, foi capaz de identificar aqueles pacientes que tendem a evoluir
com pior desfecho clínico e infartar em 24 meses, com altos VPN,
sensibilidade e especificidade, destacando-se excelente acurácia - AUROC
de 0,963 (IC95% 0,912 – 1,000; p = 0,001), superior à do método híbrido –
AUROC de 0,941 (IC95% 0,875 – 1,000; p = 0,001), com melhor ponto de
corte de 1,975 mL/min/g, semelhante aos dados estabelecidos da literatura,
como os de Naya et al (2013) e Fukushima et al (2011), que demostraram, ao

Discussão 89
______________________________________________________________
estudar pacientes suspeitos ou com DAC conhecida, que a baixa RFC é um
relevante marcador para prever eventos cardiovasculares em curto prazo
61,79,114,116

. Em nossa análise, não houve alteração na sensibilidade ou no

VPN quando a RFC foi agregada aos outros métodos, inclusive houve
redução no VPP e na especificidade quando esta foi associada a AngioTC e
ao EC.
Nesta mesma linha, encontra-se o trabalho de Kenneth Lance Gould
(2009), que questiona se o fluxo coronariano supera a anatomia coronariana e
lança como paradoxos no manejo da DAC que grau de estenose não prediz
ou se relaciona de forma confiável com a RFC, da mesma forma que
revascularização miocárdica não reduz mortalidade mais do que terapia
medicamentosa agressiva nos pacientes que, apesar de apresentarem
estenoses anatomicamente significativas, possuem RFC preservada. Ele
sugere que o conceito de estenose coronariana anatomicamente crítica seja
substituído por redução crítica da capacidade de fluxo. Trabalhos mais
antigos, como de White et al (1984), já demonstravam a falta de relação entre
a RFC (aferida indiretamente pela velocidade do fluxo coronário com Doppler)
e a interpretação qualitativa do cateterismo, sugerindo que os efeitos
fisiológicos da obstrução coronária não podem ser determinados unicamente
de forma acurada através da interpretação do grau de estenose vascular na
angiografia. Essa dissociação entre grau de severidade anatômica e funcional
foi reconfirmada através do trabalho de Meijboom et al (2008), que identificou
pobre correlação da angiografia (tanto invasiva como por TC) com o cálculo
da FFR do CATE como medida indireta de RFC 119-121.
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Demonstrando resultados antagônicos aos previamente descritos,
Kajander et al (2013) testaram o desempenho do estudo híbrido (PET-CT +
TCC) em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária de DAC, frente
a estudos invasivos nas semanas subsequentes (CATE associado a FFR),
independente dos resultados de imagens não invasivos e seus dados
sugeriram que, embora tanto o PET-CT como a TCC tenham proporcionado
excelente exclusão de DAC, achados falsos positivos não eram incomuns e,
usando imagens híbridas, combinando informações anatômicas e funcionais,
houve significativa melhora da acurácia na caracterização de DAC
significativa para 98% 24. Apesar de não termos conseguido demonstrar maior
acurácia no papel agregado da Angio TC e do EC para identificar aqueles
pacientes com pior prognóstico em curto prazo, foi observado que, dentre os
indivíduos que desenvolveram IAM durante o acompanhamento, aqueles que
possuíam lesões estenosantes significativas na AngioTC e EC significativo
evoluíram de forma pior (infarto seguido de óbito), em contraposição aos que
sobreviveram.
Quanto ao desempenho dos diferentes métodos isoladamente e da
combinação anatômica e funcional (RFC + AngioTC) frente à ocorrência de
angina, apesar de demonstrarem boa especificidade e VPN, não obtiveram
resultados tão significativos como para IAM, com baixas sensibilidade e VPP,
grande parte pelo fato da probabilidade do achado ser pequena nessa
amostra, além do critério utilizado para validar angina neste estudo ser frágil,
já que muitas vezes, na abordagem telefônica e na leitura do prontuário, era
difícil caracterizar a dor como típica, gerando confundimento. Todavia, mais
uma vez, a estratificação clínica por Framingham mostra boa concordância
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com o desfecho, categorizando mais de 90% dos pacientes que evoluíram
com angina alocados nos grupos de riscos intermediário e alto. Houve
também uma maior frequência de resultados de escore de cálcio significativos
e estudos perfusionais alterados dentre os pacientes que evoluíram com
angina. Além disso, houve uma tendência dos pacientes apresentarem lesões
mais significativas na AngioTC e reserva de fluxo reduzida, destacando-se
acurácia satisfatória da RFC para o surgimento de angina no intervalo de 24
meses, com AUROC de 0,786 (IC95% 0,621 – 0,952; p= 0,004).
Embora nosso estudo represente uma pequena experiência de um
único centro, ele demonstra a enorme robustez da RFC como ferramenta
isolada para identificar aqueles pacientes sob maior risco de IAM em curto
prazo, sem benefício quando agregada às outras ferramentas estudas nesta
análise para este desfecho. Apesar disto, a tomografia cardíaca (com carga
aterosclerótica e grau de estenose) tem um importante papel na avaliação da
doença arterial coronária, mostrando uma tendência a corroborar com o dado
perfusional na identificação dos pacientes sob maior risco coronariano em
curto e sobretudo possivelmente em médio/longo prazo.
O estudo híbrido tem potencial para simplificar a interpretação do
estudo cardíaco multimodal e exercer um forte impacto nas decisões clínicas.
Esta tecnologia deverá futuramente estar disponível de forma abrangente na
nossa realidade, embora muitos ajustes relacionados a custo-efetividade,
dose de radiação e ganho de experiência com o método sejam necessários
para que este se torne rotina na nossa prática clínica 38,39,122,123.
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5.2 Limitações
As limitações deste estudo merecem considerações. Este representa
uma pequena experiência de um único centro, possui um n pequeno, onde a
maior parte da população foi classificada como baixo risco para DAC através
de escore clínico.
Os pacientes foram encaminhados de forma aleatória e sob demanda
do hospital para estudo perfusional, a maior parte assintomática ou com
sintomas atípicos; por outro lado, esta população é mais representativa da
prática clínica diária. A taxa de eventos cardíacos adversos foi baixa
considerando-se toda a população estudada (cerca de 9,3 % para IAM/óbito e
20,4% para angina).
A pequena quantidade de pacientes com lesões anatômicas obstrutivas
significativas e muitos pacientes com escore zero ou baixo foi um fator
limitante para demonstrar o valor prognostico da TCC em curto prazo.
Foi realizado CATE em poucos pacientes, pois a maior parte dos
estudos não demonstrou lesões anatomicamente significativas ou defeitos
perfusionais e de RFC. O CATE, quando indicado, foi feito a partir de
decisões clínicas da equipe de cardiologia.
Apesar dos resultados obtidos neste estudo não demonstrarem maior
acurácia do método híbrido em relação à RFC isoladamente para desfecho de
IAM em curto prazo, são necessários novos estudos com uma população
maior, com mais pacientes classificados em risco intermediário e com um
período de acompanhamento mais amplo para tentar demonstrar o valor
agregado dos métodos anatômicos para predizer eventos cardíacos adversos.

6. Conclusão
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Os resultados da nossa amostra demonstraram que o método híbrido
não apresentou maior acurácia que a CRF pelo PET-CT82Rb isoladamente na
predição de IAM em dois anos de acompanhamento.
Diante de uma RFC global normal, mesmo na presença de discretas
alterações na perfusão miocárdica qualitativa e diante de alterações no EC e
na AngioTC, inclusive significativas, foi possível afastar a possibilidade de
DAC de alto risco com desfecho desfavorável em curto prazo, em virtude do
alto valor preditivo negativo da RFC.
Por outro lado, RFC globalmente alterada aumentou a probabilidade de
desfecho desfavorável (IAM) em curto prazo com elevada acurácia, não
sendo constatada maior acurácia dos métodos anatômicos ou do estudo
híbrido para tal finalidade na nossa amostra. Foi observada apenas uma
tendência a infarto com pior prognóstico (seguido de óbito) nos pacientes com
reserva de fluxo mais baixa, com EC mais elevado e com lesões obstrutivas
significativas na AngioTC.
Um fator limitante da RFC é de não conseguir distinguir doença
obstrutiva

epicárdica

significativa

de

aterosclerose

difusa

não

obstrutiva/doença microvascular, fator que é sobrepujado através da
associação com a tomografia cardíaca, que também agrega outras
importantes informações capazes de influenciar a conduta clínica nos
pacientes não isquêmicos e possivelmente modificar desfechos em
médio/longo prazo.

7. Fomento
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Este estudo foi realizado como subprojeto de outro projeto da mesma
instituição, intitulado “Cintilografia de Perfusão Miocárdica com PET: Bases
Clínicas para Elaboração de Gerador Estrôncio/Rubídio-82 no Brasil”, cujos
custos de realização foram contemplados no projeto principal, aprovado pela
CAPPesq n. 0030/11; SDC no 3.568/10/157).
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Anexo A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

______________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME:..............................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:..................................SEXO :

M□ F □

DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO:.......................................................................................................
Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO:............................................ CIDADE/ESTADO ..................................
CEP:...................................TELEFONE: DDD (.........) .......................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.....................................SEXO:

M□ F□

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ......................................................................................................
Nº............................ APTO: ..................
BAIRRO:................................. CIDADE/ESTADO ............................................
CEP:............................... TELEFONE: DDD (........) ..........................................

___________________________________________________________________________________
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DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Cintilografia de perfusão miocárdica
com PET: Bases clínicas para elaboração de gerador Estrôncio/Rubídio-82 no Brasil
2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Dr. José Cláudio Meneghetti

Cremesp: 23639

Cargo/Função: Diretor Medicina Nuclear e Cardiomolecular - InCor
PESQUISADORES EXECUTANTES:
Dr. José Soares Júnior

Cremesp: 44715

Cargo/Função: Médico Chefe – Medicina Nuclear InCor
Dra. Maria Clementina Pinto Giorgi

Cremesp: 40912

Cargo/Função: Médica Assistente – Medicina Nuclear InCor
Dra. Marisa Izaki

Cremesp: 57267

Cargo/Função: Médica Assistente – Medicina Nuclear InCor
Dr. Mateus Guimarães Fahel

Cremesp: 127856

Cargo/Função: Médico Assistente – Radiologia InCor
Dr. Roberto Nery Dantas Junior

Cremesp: 136514

Cargo/Função: Pós-graduando - Tomografia e Ressonância Cardiovascular
Dr. Ismar Aguiar Marques Filho

Cremesp: 152781

Cargo/Função: Pós-graduando - Tomografia e Ressonância Cardiovascular
Dr. Antonildes Nascimento Assunção Junior

Cremesp: 126809

Cargo/Função: Pós-graduando - Tomografia e Ressonância Cardiovascular

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO
RISCO BAIXO

X
□

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

□
□

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável ________________________
Rubrica do pesquisador___________________________________________
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP
Foi solicitado ao Sr. (a) um estudo que avalia perfusão miocárdica (chegada de
sangue no músculo do coração) em o nosso serviço, pois é um exame de rotina.
Hoje existe um exame novo e mais rápido, que dá as mesmas informações,
chamado PET, que utiliza um material que some muito rápido do corpo (76
segundos). Esse aparelho é um tomógrafo que faz com que a apresentação das
imagens seja em fatias, ele é semelhante aos demais aparelhos, com um tubo
largo onde fica o paciente para adquirir as imagens. O Sr. (a) não sentirá nada
além do incômodo de ficar imóvel por alguns minutos. Se lhe der angústia,
podemos interromper o exame.
O exame, assim como solicitaram a você, é feito após uma injeção na veia, em
aparelho chamado PET, onde seu peito será examinado, e que produz uma
fotografia do seu coração avaliando a chagada de sangue e a função cardíaca. O
material que será injetado, assim como o exame que pediram a você, é radioativo,
porém em quantidade menor de radiação do que o outro exame que estamos
substituindo. O risco para você é mínimo. A droga que será usada para simular
seu coração em exercício é um vasodilatador, que, no seu caso, foi avaliado e não
tem problema em ser administrado. Mesmo assim, muitos pacientes relatam
batedeira e sentem o sangue subir para o rosto. Essa droga é a mesma que seria
usada no exame que foi solicitado.
Esse exame é relatado em publicações como mais sensível do que o outro, mas
não terá outra vantagem que não seja o menor tempo de exame ( de 4 horas para
0,5 hora).
Em alguns casos, poderá ser necessária a complementação do seu exame com
tomografia de coração. É um aparelho que emite pequena quantidade de
radiação. Consiste em um tubo curto, que pode estar junto do aparelho de PET (já
descrito acima) ou em outra sala. Neste exame, será injetado na sua veia um
contraste à base de iodo e vai ser tirada uma fotografia do seu coração durante a
passagem deste contraste. Esta substancia não é radioativa e vai ser eliminada do
seu corpo através da urina e do intestino. Durante a injeção do contraste, o (a) Sr
(a) pode sentir um calor no corpo, vontade de urinar, que durarão poucos
segundos. Este exame vai durar no máximo meia hora. Raramente, alguns efeitos
adversos podem acontecer por causa do contraste, dentre eles, os mais comuns
são as reações alérgicas (coceira no corpo, placas avermelhadas, coceira na
garganta e falta de ar) e problemas nos rins. Vale lembrar que essas reações são
muito raras e, caso aconteçam você receberá atendimento médico no mesmo
instante pela equipe do hospital.
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Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais
dúvidas. O principal investigador é o Dr. José Cláudio Meneghetti, que, juntamente
com os investigadores executantes, poderão ser encontrados no endereço do
INCOR. Telefones: 2661-5402 / 5091 / 5659 / 5355 / 5604. Se você tiver alguma
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o comitê
o

de ética em pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5 andar – Tel.:
2661-6442, Ramais: 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442, Ramal: 26 – EMAIL:
cappesq@hcnet.usp.br. » garantida a liberdade de retirada de consentimento a
qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à
continuidade de seu tratamento na instituição.
Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum
paciente.
Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas,
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento de
pesquisadores; Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o
participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também
não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “CINTILOGRAFIA DE
PERFUSÃO MIOCÁRDICA COM PET: BASES CLÍNICAS PARA ELABORAÇÃO
DE GERADOR ESTRÔNCIO/RUBÍDIO-82 NO BRASIL”.
Eu discuti com o Dr. Meneghetti e/ou pesquisadores executantes descritos
neste termo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é
isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu
possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço.
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___________________________________________________________
Assinatura do paciente/representante legal

Data: ___/___/____

___________________________________________________________
Assinatura da testemunha

Data: ___/___/____

(Para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual).

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre
e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação
neste estudo.

Assinatura do pesquisador responsável/pesquisadores executantes
Data: ___/___/____
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Anexo B. Entrevista de acompanhamento (segundo ano).
RUBÍDIO
FOLLOW UP- YEAR 2

No Rb: _____
Data do Follow-up: ___/___/___
Paciente:
RGHC:

ID:

Data de nascimento:

Sexo: F ( ) M ( )

Telefone:

1) O paciente foi contatado? ( ) Sim
( ) Não – Por quê?
2) Óbito em: ___/___/___

( ) Cardíaco
( ) Não cardíaco

Causa?
3) As informações foram obtidas por: ( ) telefone
( ) prontuário
O Sr (a) realizou um exame de perfusão do coração (“cintilografia”) no
InCor em 2013, fazendo parte de um estudo clínico, gostaríamos de lhe
fazer algumas perguntas sobre seu estado de saúde atual.
4) Tem passado bem?

( ) Sim
( ) Não

5) Teve dor no peito (angina)?
( ) Sim
Se Sim
( ) em repouso
( ) Não
( ) aos esforços
( ) às emoções

( ) ___/___/___
( ) ___/___/___
( ) ___/___/___
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6) Precisou ir ao Pronto Socorro?
( ) Não
( ) Sim –
Qual motivo?
Quando? ___/___/___
Quantas vezes procurou o PS?
7) Realizou:

(
(
(
(

) Cateterismo ___/___/___
) AngioTC de Coronária ___/___/___
) Outra Cintilografia ___/___/___
) Não realizou nenhum outro exame

8) Fez algum procedimento, como:
( ) Angioplastia ___/___/___
( ) Cirurgia ___/____/___
( ) Não
9) Precisou ser hospitalizado? Qual hospital?
( ) Não
( ) Sim – Por qual motivo?
( ) Cardíaco ( ) Quando? ___/___/___
( ) Outro
10) Teve Infarto do Miocárdio?
( ) Não
( ) Sim – Quando? ___/___/___
11) Sente algum outro tipo de dor ou mal estar?
( ) Não
( ) Sim – Desde quando? ___/___/___
Especifique:
12) Você sente palpitações (batedeiras)?
( ) Sim - Qual freqüência?
( ) Não
13) Tem inchaço? ( ) Não
( ) Sim – Pés ( ) Pernas ( ) Tornozelos ( )
14) Sente falta de ar?

( ) Sim Em que situação?
( ) Não
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15) Sente cansaço?

( ) Não
( ) Sim:

( ) pequenos esforços
( ) médios esforços
( ) grandes esforços

16) Após o resultado do exame realizado conosco (“cintilografia”), o médico
modificou o seu tratamento clínico (ex: fazer caminhada, alteração da
medicação etc)?
( ) Não
( ) Sim –
Qual modificação?
Em que data? ___/___/___
17) Faz uso de medicações?
( ) Não
( ) Sim – Quais?

Desde quando?
Gostaríamos de agradecer sua colaboração. Obrigado.
Realizado por:
Horário:

Data: ___/___/___
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