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1. RESUMO 

Este estudo teve como objetivo descrever e comparar o índice cardiotorácico em 

pacientes cardiopatas em tratamento ambulatorial e em UTI. Para o mesmo foram 

utilizadas 40 radiografias de tórax, destas 20 de pacientes de UTI e 20 de pacientes 

ambulatoriais. O índice cardiotorácico foi mensurado, e os valores foram analisados 

pelo teste de t-student não pareado com desvio padrão fixado em 0,05. Os valores 

entre os grupos mostraram diferenças estatisticamente significantes. 

2. INTRODUÇÃO  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia a cardiomegalia é classificada 

como o aumento do tamanho do coração, devido ao grande esforço realizado, 

ocasionado por alguma doença prévia.¹ A mensuração do índice cardiotorácico por 

meio de radiografias consiste no primeiro método de exame radiológico para avaliar 

alterações cardíacas.² 

 

3. OBJETIVO 

Descrever e comparar o Índice Cardiotorácico de pacientes cardiopatas em 

tratamento ambulatorial em UTI. 

4. METODOLOGIA 

Foram coletadas40 radiografias de tórax em póstero-anterior (PA) e/ou antero-

posterior (AP). Destas 20 pertencentes a pacientes de UTI e 20 pertencentes a 

pacientes tratados em ambulatório de ambos os sexos. Em seguida os índices 

cardiotorácicos dos pacientes foram mensurados e analisados. 

Dados pessoais tais como nome, idade e diagnóstico clínico não foram divulgados a 

fim de preservar a identidade de cada paciente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para mensurar o ICT, traçou-se uma linha vertical média no centro na coluna 

vertebral, e uma linha com dois pontos horizontais de uma costela a outra para se 

mensurar a largura total do tórax (DI), em seguida mediu-se o diâmetro máximo 

cardíaco traçando a maior medida de cada lado do coração a partir da linha média, 



essas medidas foram denominadas de DMD para o lado direito e DMI para o 

esquerdo, onde a somatória destes valores foi dividida pelo valor referente a largura 

total do tórax, como representado abaixo: 

ICT = DMD+DMI 

                DI 

Os valores iguais ou inferiores a 0,5 representam ICT normais enquanto que valores 

acima de 0,5 sugerem cardiomegalia instalada. 

Os dados coletados foram analisados pelo teste de T-student não pareado com 

desvio padrão fixado em p<0,05. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Tabela 1. Valores médios referentes ao Índice cardiotorácico nos grupos estudados *(p<0,05) 

Valores médios de Índice cardiotorácico 

UTI normal (n=20) 0.4517 ± 0.01302 

UTI cardiomegalia (n=20) 0.5842 ± 0.01002 

Ambulatório normal (n=20) 0.4506 ± 0.006885  

Ambulatório cardiomegalia (n=20) 0.5400 ± 0.01155  
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Gráfico 1. Representação de valores médios do índice cardiotorácico em pacientes de UTI nos 

grupos estudados. *(p<0,05) 
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Gráfico 2. Representação de valores médios do índice cardiotorácico em pacientes ambulatoriais nos 

grupos estudados. *(p<0,05)  
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Gráfico 3. Representação de valores médios do índice cardiotorácico em pacientes portadores de 

cardiomegalia nos grupos estudados. *(p<0,05) 
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