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1.0 RESUMO 

 

         A Perfusão Cardíaca é um exame relativamente novo, onde é realizado no 

aparelho de Tomografia Computadorizada 320 canais. É realizado primeiramente o 

exame Angiotomografia Coronárias, e em seguida é realizada a Perfusão Cardíaca, 

complementada com um fármaco de stress, fazendo assim a verificação da 

diferença do fluxo sanguíneo nas coronárias no coração em repouso e no coração 

com stress, mostrando a diferença anatômica e funcional de cada situação.  

 

2.0 INTRODUÇÃO 

2.1 HISTÓRICO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

A utilização da Tomografia Computadorizada como método diagnóstico 

iniciou-se na década de 70. Os primeiros exames realizados foram de crânio, onde 

foi possível avaliar e examinar o encéfalo, os limites ventriculares e as partes ósseas 

cranianas. A primeira radiografia do mundo foi feita no ano de 1895, onde Wilhelm 

fez a radiação atravessar a mão de sua esposa quando estava pesquisando os raios 

catódicos. Percebeu um material fluorescente denominado platino cianeto de bário 

brilhar (FANTON, 1990), descobrindo o raio-x. Assim foi revelada a primeira chapa 

(FANTON, 1990). 

A física da TC é baseada em um feixe de raio-x que é acionado ao mesmo 

tempo em que o equipamento gira em torno da mesa.  No lado oposto desse feixe 

de raio-x, existem vários detectores que transformam a radiação em um sinal 

elétrico, e esse sinal é convertido em imagem digital. As imagens aparecem em 

secções (“fatias”) da região do corpo estudada, e a intensidade da imagem é reflexo 

da absorção do raio-x.  (JUNIOR; YAMASHITA, 2001). 

2.2 EVOLUÇÃO DOS TOMÓGRAFOS 

Os tomógrafos evoluem muito rapidamente devido a novas tecnologias 

relacionadas à velocidade na aquisição da imagem e à diminuição da dose de 

radiação. Por este motivo, existem vários tipos de tomógrafos disponíveis nos 

serviços de saúde, entre eles o convencional, o helicoidal, o “mult-slice” e até os 

mais sofisticados, que são os “ultra-fast”. 
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2.2.1 GERAÇÃO DOS TOMÓGRAFOS 

-1ª Geração: O raio-x gira em 180° ao redor do paciente, contém uma ampola de 

raio-x, tem características de translação e rotação, contém detector único, demora 

alguns minutos para realizar um corte (FANTON, 1990; MAIERHOFER, 2001). 

-2ª Geração: Contém 2 fontes de raio-x e vários detectores, é a mesma ampola do 

raio-x, porém emite mais de um feixe de raio-x, mais detectores, demora  de 6 a 20 

segundos para realizar um corte (FANTON, 1990; MAIERHOFER, 2001). 

-3ª Geração: Emite feixe fino em forma de leque, onde é captada por vários 

detectores, diminuindo o tempo de exploração, demora de 1 a 10 segundos para 

realizar um corte (FANTON, 1990; MAIERHOFER, 2001). 

-4ª Geração: Contém detectores fixos, e é a ampola de raio-x que gira em 

movimento de rotação, o leque é captado por mais de 1.200 detectores fixos ao 

gantry, demora de 1 a 8 segundos para realizar um corte (FANTON, 1990; 

MAIERHOFER, 2001). 

-5ª Geração: A técnica passa a ser helicoidal ou espiral, onde a emissão dos raios x 

e o movimento da mesa ocorrem ao mesmo tempo. A detecção volumétrica, ou seja, 

obtida em curto tempo, pode ajudar a descartar artefatos de movimentação e 

pulsação (FANTON, 1990). 

 -Sistema helicoidal / multislice: foi introduzida a tecnologia slip-ring, após o 

tomógrafo de quarta geração, onde é constituída com um anel de ligas especiais que 

geram a tensão primaria ao cátodo do tubo de raio X, onde não precisa da conexão 

de cabos. O slip-ring é responsável por levar as informações ajustadas pelo 

operador do sistema, onde se refere a exposição de dose. Com essa ausência de 

cabos, ocorre um giro continuo dos tubos juntamente com o deslocamento da mesa, 

onde os cortes tomográficos são obtidos com a mesa do tomógrafo em movimento, 

onde as fatias não necessariamente são planas, mas sim em forma de hélice. Com 

essa técnica pode-se obter uma redução significativa no tempo do exame, com 

aumento de agilidade e de novos conceitos. Existem varias vantagens como otimizar 

a administração do contraste iodado, diminuição dos registros incorretos da 

respiração e de artefatos de movimentação de órgãos. Como resultado final, 

apresenta um bloco de imagens, e não cortes separados, assim como nos métodos 
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axiais. São adquiridas em um volume, permitindo que os dados sejam editados em 

3D e MPR, sem perder a qualidade de imagem ( FUNARI; et al 2013) . 

-Tomógrafos 320 fileiras de detectores / ultra-fast: é possível obter a varredura de 

um órgão, com uma rotação, pois ele abrange ate 16 cm de anatomia humana, 

utilizando assim os 320 detectores com 0,5 mm de ultra-resolução. Com essa 

técnica é possível reduzir o tempo de exame e a dose de radiação. Tem como 

vantagem o aumento da confiabilidade do diagnóstico. A imagem do órgão ou da 

área capturada é em uma única rotação, onde é eliminado a necessidade da 

reconstrução de imagens a partir de distintos intervalos de tempos (FUNARI; et al 

2013) . 

2.3 PRINCÍPIOS FÍSICOS 

O princípio básico da tomografia computadorizada é constituído por imagens 

resultantes de raios X obtidos através de tubos de alta potência e com adaptação de 

computadores para processar grande volume de informação, produzindo assim, 

imagens de alta resolução. Estes tubos de alta potência são encontrados no interior 

do aparelho em um dispositivo rotatório junto a vários detectores. Estes irão coletar 

o resíduo do feixe de radiação que irá transpassar o cliente. Os detectores são 

responsáveis pela transformação da energia residual em correntes elétricas. O feixe 

de radiação, que é emitido pelo tubo de raio X,  pode ter formato de cone ou leque, e 

é encarregado de transmitir o sinal como corrente elétrica de pequena intensidade 

para um dispositivo eletrônico que é responsável pela conversão de sinais elétricos 

em dígitos de computador  ( FUNARI; et al 2013) . 

 

 

2.4 CONTRASTE 

O contraste via endovenosa é a via utilizada na realização da Perfusão 

Cardíaca (JUCHEM et al 2004). 

O contraste iodado é classificado em iônico e não iônico. O contraste iônico é 

aquele que se dissocia em partículas com cargas negativas e positivas, já o 

contraste não iônico não liberam partículas com cargas elétricas. O que determina a 
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osmolaridade do contraste é a quantidade de partículas quanto ao volume de 

solução, assim o contraste iônico apresenta maior osmolaridade do que o não 

iônico. Outra propriedade é a densidade e viscosidade do contraste: quanto maior, 

maior será a resistência ao fluxo do contraste, diminuindo a diluição na corrente 

sanguínea (JUCHEM et al 2004). 

Sempre antes de injetar contraste iodado no cliente, deve-se estabelecer 

algumas medidas preventivas, como a escolha do contraste, anamnese dos fatores 

de risco ao contraste, uso de medicações contra-indicadas no uso junto ao 

contraste, realizar drogas profiláticas antes da realização do contraste, avaliação 

física do cliente antes da realização do exame, preparo antes  e após ao exame, 

orientação de hidratação após a injeção do contraste, intervalo de no mínimo 24h 

para injeção novamente do contraste, manter contraste aquecido para diminuir sua 

viscosidade (JUCHEM et al 2004).  

O contraste iodado pode apresentar algumas reações adversas, que são 

divididas pelo seu mecanismo etiológico,  grau de severidade e tempo após injeção 

do contraste. São classificadas como: 

-Reações anafilactoides – é uma reação de hipersensibilidade verdadeira, não 

contém envolvimento ao mecanismo mediado por antígeno-anticorpo, não esta 

relacionado a pacientes que recebem a substancia várias vezes. Não é preciso 

sensibilização prévia. O mecanismo de ação não é conhecido e sua etiologia é 

multifatorial, ocorre liberação de histamina e serotonina, aumentando assim a 

permeabilidade capilar e constrição das células musculares lisas bronquiais 

(FUNARI et. al 2013). 

-Reações quimiotóxicas – é uma reação que tem propriedades físico-químicas e 

depende da dose, velocidade e concentração da substância. Apresenta sensação de 

calor, dor no local da injeção, paladar metálico, náuseas, vômitos, insuficiência renal, 

etc (FUNARI et. al 2013). 

A classificação por grau de severidade são: 

-Reações adversas leves – apresentam curta duração, são autolimitadas. 

Geralmente é necessário apenas observação do paciente, não requer tratamento 

especifico. Exemplos: tosse, calor, tontura, entre outros (FUNARI et. al 2013). 
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-Reações adversas moderadas – apresentam mais evidencia em seus sinais. É 

necessário intervenção de drogas e observação, tendo boa resposta ao tratamento e 

o cliente pode ir para seu domicilio após recuperação. Exemplos: hipotensão, 

dispneia, broncoespasmo, entre outros (FUNARI et. al 2013). 

-Reações adversas graves – apresentam urgência na intervenção, geralmente o 

cliente tem que ser encaminhado para o serviço de emergência. Exemplos: edema 

de glote, inconsciência, coma, entre outros (FUNARI et. al 2013). 

O contraste pode ser injetado manualmente ou automatizado por uma bomba 

injetora. No caso da automatizada é possível uma injeção continua e com uma 

velocidade constante e com fluxos maiores (FUNARI et. al 2013). 

Alguns exames com foco hepático, esplênico e angiotomografias, exigem 

altos fluxos de injeção do contraste e altos volumes, para terem uma maneira 

uniforme e continua. O peso do cliente é extremamente importante para a 

determinação da quantidade de contraste que será injetado (JUCHEM; et. al 2004).  

2.5 ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDÍACA 

2.5.1 CORAÇÃO 

O coração é um musculo oco, localizado dentro da caixa torácica, entre os 

pulmões, no mediastino médio, mais voltado à esquerda, com forma de um cone 

invertido, com o ápice voltado para baixo (LOSSOW, 1990; DANGELO et al 2007). 

É composto pelo: 

Pericárdio: que é a membrana que reveste e protege o coração, e que dá 

extremamente a liberdade de movimentação. Consiste de duas partes: pericárdio 

fibroso que reveste a capa fibrosa e o pericárdio seroso que é aderida ao coração; 

(LOSSOW, 1990; DANGELO et al 2007). 

Epicárdio: encontra-se na camada mais externa do coração, com revestimento 

interno do pericárdio, denominado camada visceral; (LOSSOW, 1990; DANGELO et 

al 2007). 
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Miocárdio: é a camada média e é considerada a mais espessa do coração, esse 

musculo que auxilia na contração impulsionando o sangue para dentro dos vasos 

sanguíneos; (LOSSOW, 1990; DANGELO et al 2007). 

Endocárdio: é a camada mais interna do coração, contém uma camada brilhante e 

lisa, auxiliando assim a corrente sanguínea.  Revestem também as valvas cardíacas 

(LOSSOW, 1990; DANGELO et al 2007). 

O coração é dividido em cavidades: os átrios, que são as câmaras superiores 

e os ventrículos, que são as câmaras inferiores. O átrio direito é a porção superior 

direita do coração, ele recebe o sangue rico em dióxido de carbono pela veia cava 

superior e inferior e pelo seio coronário. O ventrículo direito é a porção inferior direita 

do coração; a artéria pulmonar carrega o sangue para os pulmões, e após esta ação 

emerge no ventrículo direito. O átrio esquerdo é a porção superior esquerda, recebe 

o sangue oxigenado, através das quatro veias pulmonares que drenarão dos 

pulmões. O ventrículo esquerdo é a porção inferior esquerda, o sangue é forçado 

através da artéria aorta para todo o corpo (LOSSOW, 1990; DANGELO et al 2007). 

2.5.2 CIRCULAÇÃO CORONARIANA 

É dividida em: coronária direita, que irriga o átrio e o ventrículo direito e ainda 

a parte posterior do ventrículo esquerdo; a coronária esquerda irriga a parede 

ântero-lateral do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e a porção anterior do septo 

interventricular. Elas são originadas da aorta, e formam uma espécie de coroa em 

volta do coração. O sangue é drenado do coração através do seio coronário, que 

coleta sangue do coração.  A grande parte da circulação coronariana é gerada no 

relaxamento cardíaco, entre os batimentos (LOSSOW, 1990). 

2.5.3 DOENÇAS CORONARIANAS 

É a maior causa de mortalidade nos EUA, ocorre através da aterosclerose ou 

a formação de placas moles, duras ou calcificadas, que são áreas na luz do vaso 

que se encontram espessas e são associadas ao acúmulo de células musculares 

lisas e lipídeos, que atrapalham a passagem do fluxo sanguíneo para os músculos 

(LOSSOW, 1990). 
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Exemplos de algumas doenças são: aterosclerose, trombose e estenose 

coronariana e isquemia e infarto agudo do miocárdio (LOSSOW, 1990). 

A angiotomografia das coronárias é um dos exames mais pedidos para a 

prevenção de doenças coronarianas hoje em dia, fornecendo assim diagnósticos e 

prognósticos (PRAZERES; CURY; et. al 2013). 

2.6 ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS 

Com este exame é possível mensurar o nível de calcificação arterial assim 

como estenoses coronarianas.  Permite-se visualizar estruturas cardíacas, avaliação 

da parede e luz das artérias coronárias, assim como a extensão da patologia. A 

angiotomografia das coronárias se tornou indispensável em casos de algias 

torácicas e suspeitas de síndromes coronarianas (PRAZERES; CURY; et. al 2013). 

Realiza-se a primeira parte do exame com a mensuração do score de cálcio, 

é realizada por aquisição não contrastada em cortes axiais. As imagens são 

sincronizadas junto ao sinal do eletrocardiograma (essa sincronização pode ser 

prospectiva ou retrospectiva). Geralmente é realizada a aquisição prospectiva, pois a 

dose de radiação é mais baixa (AZEVEDO; et. al 2012). 

A calcificação coronariana é mensurada através de uma lesão 

hiperatenuante, apresenta sinal acima de 130 unidades de Hounsfield, sendo 

calculada através da soma da densidade acima de 130 HU, onde será determinado 

o volume e a massa de cálcio (AZEVEDO; et. al 2012). 

A segunda parte do exame consiste na aquisição das imagens com contraste, 

sincronizadas ao sinal do eletrocardiograma. A aquisição com contraste é a mais 

importante, pois é possível avaliar a parede das artérias, diferenciando lesões 

(AZEVEDO; et. al 2012). 

2.6.1 INDICAÇÕES 

As indicações mais comuns são por resultados conflitantes no teste 

ergométrico de esforço e na tomografia por emissão de fóton único (NOMURA; KAY; 

et. al 2013). 

2.6.2 PREPARAÇÕES NO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS 
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Os clientes geralmente são autorizados a receber betabloqueadores, 

utilizados na posologia oral e endovenosa, com propósito de reduzir a frequência 

cardíaca.  É utilizado também o dinitrato de isossorbida sublingual, administrado na 

posologia sublingual, um pouco antes da aquisição das imagens (NOMURA; KAY; 

et. al 2013). 

            2.7 PERFUSÃO CARDÍACA  

A perfusão cardíaca tem o objetivo de avaliar estenose das artérias 

coronárias. A estenose é definida como uma limitação do fluxo coronariano 

ocasionada por uma lesão na luz do vaso.  É um estudo prospectivo, onde é feita 

uma injeção de fármaco de stress, observando um aumento da limitação do fluxo 

sanguíneo no vaso (NOMURA, 2013). 

Esse exame mostra a importância anatômica e funcional para resultados 

clínicos em pacientes assintomáticos que necessitam realizar vascularização 

(NOMURA, 2013). 

Existem critérios de exclusão para realização da perfusão cardíaca, dentre 

eles resultado de creatinina alterado, alergia ao contraste iodado, bloqueio de ramo, 

fibrilação atrial, intervenção cardíaca em menos de 6 meses, elevação do nível de 

enzimas cardíacas, possibilidade de gravidez, entre outras (NOMURA, 2013). 

Preparo: 

1) Uso betabloqueador oral e endovenoso; 

2) Uso de fármaco vasodilatador sublingual e fármaco de stress 

Durante o exame, é realizado primeiro o escore de cálcio e logo em seguida a 

angiotomografia das coronárias com uso de 50 a 70mls de contraste iodado via 

endovenosa, com o fluxo de 4,0 – 5,0 ml/s, ambos acoplados ao eletrocardiograma. 

É necessário aguardar de 15-20 minutos para iniciar a injeção do fármaco de stress 

após a primeira injeção de contraste. Com o início da infusão do fármaco adenosina 

(0,14 mg/kg/min IV), conta-se de 4-5 minutos para o início da nova injeção de 

contraste, exatamente igual à primeira. O exame completo da perfusão cardíaca 

inclui o escore de cálcio, a angiotomografia das coronárias e a angiotomografia das 

coronárias com stress farmacológico (NOMURA, 2013). 
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3.0 OBJETIVOS 

Este projeto visa demonstrar a importância da Perfusão Miocárdica guiada por 

Tomografia Computadorizada, para a prevenção de isquemia miocárdica, causada 

por obstrução coronariana, através do método de injeção de um fármaco causador 

de stress cardíaco, visando avaliar a gravidade da lesão. 

4.0 METODOLOGIA 

Neste trabalho será feita uma revisão de literatura sobre perfusão cardíaca, 

utilizando as bases de dados de artigos científicos e livros científicos. A revisão será 

de 1990 à 2013, com as palavras chaves: Angiotomografia, coronárias, perfusão, 

isquemia, revascularização, tomografia, CORE320, coração. 

5.0 DESENVOLVIMENTO 

         Foi desenvolvido pesquisas bibliográficas e científicas para a produção deste 

trabalho. 

6.0 RESULTADOS PRELIMINARES  

Verificar a extensão da lesão coronariana com o método de grande 

importância para prognóstico de clientes com suspeita de síndrome coronariana. 

Utilizando o método da perfusão cardíaca. 
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