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PKEFXCIO

Vtòdt o A pximÔKdioA da aplicação da ttcnolo-
gia da tomogxa£ia computadorizada txans axial dt emissão,
paia a Atalização de tAtudoA da ptA^usão miocaxdica du-
xantt o tA&oxço tom Tâtio-IQI , não ttm havido conco*d£it
cia no qut ét constituem o* mttkoKté pAoctdimtntoe pala
a obttnção dai vantagtiu oltAtcida* ptta tomoQKa^ia no
diagnôótico t avaliação da CoAdiopatia léquimica»

tâcotka* na £o\ma de aquitição do*
dados, de pKoctiiamtnto da* inioumaçõth, ap*t*tntação dal
imagtn* t pKobltmai 4tcundã\io* a attnuação t tépatkamtn
to ttm tido, ati cento ponto, contxovttiÂO*.

0 objttivo dtitt txabalko i moitKax o*
tadoA de tòtudoò, txpvUmtntaiò e clinico*, qut t*pt.KomoA
postam ttK contribuído paxá KtAolvt-X algumas dtiAO* co±
tiovtuia*:

1 - 0 nãmtfio total de contagtni poK coKtt tomogKaiico
não pttcisa. ntctsianiamtntt atingíK I milhão pata
qut At obttnha KtAolução tApacial Au^icitntt, obje-
tivando a aplicação clinica}

2 - A ttenica dt aquisição ao longo de tuna lotação com-
pltta poK 360°, paKa a xtconstAução das imaatnA, t
AuptMoK a ttenica limitada a um axco dt ttO°, pox-
qut tsta ultima induz anoKmalidadtA dt ptK^uAão a\~
tt&atuaiA;

3 - AA vantagtns t dtsvantagtnA da aquisição com um SÍÀ_
ttma duplo dt captação são discutidas}



4 " A *tqu\tncl* t a ttcnica de pKoct**amtnto do* dado*
oKiginai* t a reconstrução de imagtn* confiável*
*ão

5 - <U di{ entente* -tipo* de apKt*tntacio
4 e/a tm Jtetação ao* p̂ attoA do coipo ou.
ao* tixos do coração, e a po**lbilidadt de utiti~
zar-se um único plano de coKtt da* imagtn* tomogKÍ^
iica* KtoKltntadoL* paxá a ínttKpKttaçio são mostxa^
do*:

6 - Os pro b limas t alttKnativa* paxá diminulx a Inter-
ítKtncla da atenuação e espalhamtnto são llu*tKa -
do* t discutido*:

7 - A comparação da inttKpKttação baseada na anãllst
qualitativa e quantitativa, Ktilttlndo a distxlbul
ção tspacial t a dtpuxação ttmpoKal do Tâtlo-tQí
no mioccuidio, ptxmitindo uma padronização, c mostra
da:

l - 0 uso clinico num significativo numero de pacltn-
te*, susptlto* ou com doença coronarlana conilKma»
da, com o objttlvo de avaliar a sensibilidade e
tsptclildadt do testt t, ilnalmtntt, mostrado.

A tomogxaéia. miocaxdica tKan*axial de
ço com Tãlio-201 i atualmtntt uma metodologia diagno&ti^
ca útil t coniiãvtl di*ponZvtl na cUnita, dt*dt qtit
pKoctdimtnto* ticnicoA adtquado* Atjam tmpKtgado* na
aqui&ição, pKOct**amtnto e inttKpKttação, possibilitan-
do U*UÍKUIK o máximo da* *ua* vantagin* t *tm txttdtK
suas limltaçõt*,
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SUWARY

Since the time of earliest applications of SPECT technology to

Thalliun-201 ayocardial perfusion imaging,there has been no agreement

as to what constitutes the best procedures to follow in order to achieve

the theoretical advantages of SPEC! to diagnose coronary artery disease.

Different choices of data acquisition,data processing» image display

and problems of attenuation /scat ter have been,to some degree controversial.

The purpose of these studies are to show the results of experimental

and clinical investigations,that ve hope,have helped to resolve most of

these controversies:(1)The total number of counts per slice need not

to be one million counts/slice as suggested by Budinger.et al,in order

to obtain sufficient spatial resolution for clinical SPECT applications;

(2)The 3609 data acquisition for reconstruction is superior to the 1809

data acquisition because the latter produces false-positive defects;(3)

The advantages and disadvantages of dual versus single head acquisition

ire discussed and illustrated;(4)The most desirable filtering technique

and sequence of processing the raw data for reconstruction are shown;(5)

The different types of tomographic display of the heart in relation 'to

body and cardiac axis have been evaluated and the best technique shown;

(6)The problems and possible solutions to attenuation/scatter artifact

in the cardiac images especially involving the diaphragmatic wall are

illustrated;(7)The clinical use in a large population of patients is

evaluated; (8)The quantitative analysis of Thallium-201 distribution and

washout for diagnostic purposes is assessed.Myocardial perfusion SPECT

with Thalliutn-201 is a clinically useful procedure that is readily

applicable for routine clinical application provided correct techniques

are utilized.

STUDY I

The most serious controversy regarding the application of transaxial

SPECT technology to Tl-201 myocardial perfusion imaging is the choice

between 3609 compared wuth 1809 data sampling techniques.The present
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study utilized the original 3609 sop led raw data of 25 patients who had

both SPECT Tl-201 myocardial per fusion imaging and coronary angiography/

ventriculography for back projection reprocessing to accomplish the 3609

and 1809 comparison .The results show a high incidence, 36Z (9/25), of false

positive segmentai perfusion abnormality and a high incidence,24(6/25) fit

moderate to severe degree of image distorsion with the 1809 data sampled

reconstructed images .These were not observed in the 3609 data sampled re

constructed images.The above findings confirmed our previous preliminary

conclusion that even though the 1809 data sampling technique has the ad-

vantage of providing improved image contrast and reduction in acquisition

time it is not a reliable technique and should be disencouraged .The 3609

data sampling is the technique of choice for transaxial SPECT Thallium -

201 myocardial perfusion imaging.

STUDY II

Seventeen patients with normal coronary angiograms and 30 patients

with significant coronary artery disease (CAD) were evaluated by emission

tomography (SPECT).Stress and redistribuition tonograms were analyzed by

visual and quantitative assessment .The quantitative approach assessed

temporal changes in activity besides relative changes in spatial distri-

bution within adjacent myocardial segments.The subjective analysis had a

90Z sensitivity and 88Z specificity,and the objective showed 93Z and 942,

respectively.When washout evaluation was added to quantitation,there was

a 93Z sensitivity with 83Z specificity.The predictive accuracy of a positive

test for the visual assessment was 92Z and for the quantitation 96Z; wash-

out inclusion,however,yielded an 89Z accuracy.There was no statistically

significant difference between those results.SPECT myocardial perfusion

imaging with Tl-201 using the cardiac short axis display appears to be

highly sensitive and specific for CAD detection.Slightly better results

were found when the quantitative approach was used.Our findings also

suggest that washout evaluation might increase false-positive ratios for

CAD.Thus,either a screening or follow-up evaluation would problaby be

best accomplished based on a spatial quantitative rather than on a visual

approach.
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STUDY III

Application of trans axial emission tomography (SPECT) to Tl-201

ayocardial pcrfusion inaging has reduced the difficulties inherent to

planar imaging .Howe ver, SPECT reconstruction along the body axis still

poses problems in orientation and interpretation ot tangential slices.

An alternative technique with SPECT reconstruction orthogonal to the

long axis of the heart should allow more accurate comparison of uniform

slices.In order to establish the validity of such a technique,we have

obtained 152 SPECT stress perfusion studies using cardiac short axis

display aid reconstruction.64 images of raw data were acquired over a

3609 degree trausaxial rotation.A computer reconstruction program then

provided a base-to-apex image series orthoçinal to the cardiac long

axis with simultaneous display of corresponding segments of myocardium

at stress and redistribution.Angiographic correlation was obtained in

all cases .Our technique showed a sensitivity of 95Z and specificity of

891 if an stenosis 70Z was considered(if 50Z stenosis was considered

a sensitivity of 91Z and specificity of 89Z was shown) .We also found

that cardiac short axis display provided very good delineation of the

involved myocardium as sequential slices were reviewed. 12 patients had

repeat studies within 6 months and confined the excellent reproducibi-

lity of th technique.We conclude that SPECT cardiac short axis display

is an accurate technique that allows comparison of exactly corresponding

myocardial segments at stress and redistribution.lt also more precisely

defines the total area of myocardium that is abnormal.



XI.

TWICE

ESTÜVO z

T0MOGRAFIA MIOCXRPICA TRANSAXIAL PE ESFORÇO COM TÂLIO-Z01:
AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA PA it CHI CA PE AQUISIÇÃO COM
AMOSTRAGEM PE 360° E ISO0 PARA A RECONSTRUÇÃO PAS 1UAGENS.

Vagina
RESUMO - í
INTROPUÇÃO - 2
MATERIAL E MÉTOPOS 3
RESULTAPOS - 7 2
VSCUSSXO II

CONCLUSÕES — - 1%
BIBLIOGRAFIA — 29

ESTUPO II

TOMOGRAFIA MIOCXRPICA TRANSAXIAL PE ESFORÇO COU TÂLíO-201:
ANXLISE QUANTITATIVA NA AVALJAÇKO PA POENÇA CORONARIANA
COM A UTILIZAÇÃO VOS CORTES FRONTAIS PAS 1UAGENS REORIEN-
TAPAS PELOS EIXOS CARPÍACOS.

Página

RESUMO 32
INTROPUÇAO - 34
MATERIAL E UÍTOVOS 37
RESULTAPOS - 41
VlSCUSSlO 6t
CONCLUSÕES 73
BIBLIOGRAFIA - 75



xn.

ESTUVO m

TOMOGRAFIA MIOCJUPICA TRANSAXIAL PE ESFORÇO COtí TXLIO-ZOJ;
UTILIZAÇÃO PAS IMAGENS REORIENTAPAS NA AVALIAÇÃO PA CARIO-
PATIA ÍSQUEUKA - USO CLÍNICO.

RESÜ«O 79

INTROPÜÇÍO *2

MATERIAL E MCTOPOS *4

RESULTAPOS 9I

PISCüSSW Ui

CONCLUSÕES í 0 9

BIBLIOGRAFIA uo



I .

I - TOMOGRAFIA MIOCXRPICA TRANSAXIAL PE ESFORÇO COM
TlLIO-201: AVALUÇXO CLÍNICA COMPARATIVA VA TÉCNICA
VI AQUISIÇÃO COM AMOSTRAGEM PE 360° t t%0° PARA A
RECONSTRUÇÃO PAS IMAGENS.

RESUMO

A mail importante. contiovziiia no concetnen
tt a tzcnica dz Ktalização da Tomogna£ia Compu.tadofL4.za~
da Tn.anoaxA.al pox Emi&òão, na avaliação da pzK^uião mio_
caKdica com TâLLo-201, e a ucolka antxz a aquisição dot
ima.ge.nA ao longo de 360° compatiada com ISO0, 0 piiozn-
tz titado utilizou inio*imaço~ii oniginaii da aquisição dt
$60° em 25 pac.ie.ntto poiòibilitando, apôò a
tão, imagino compatiativai dt 360°/ISO00

Todoé o& pacitntti &0Kam Aubmttidoi â tint'
e a vtntJiicalogfiaria, afim da tomogKa -

lia miocÂJtdita dz z*£oxço com Tâlio-201, num pnazo mâxi
mo dz 6 mt&z* zntxz a Ktalizaçao doò doiò tòtudoA. Oi
AZiultadot mottAam uma alta incidência , 36% 19/25), dz
4al&a* altznazõti ózgmzntaAzi da pzK^uòão miocwidica '
altm dz tambtm alta incidzncia, 14% [6/25), dz imagine
com diitoiçdzò dz modtxada a òzvzna com a ttcnica dt
aquisição dz ]ÍO°. Ai imagznò izconòttLuZdai a paKti/i
da amootxagtm pon $60° não zvidznciavam taiò altzKaçõzi.

Eitzi achada moitnam quz, zmboKa a tzcni-
ca dz 1i0° pKoponcionz mzlhon. contuaàtz dz imagzm z KZ-
dução no tzmpo dz aquiiição, não z tzcnic.ame.nte. con^ía-
vzl dzvzndo IZH. dtizncoAajada. A aquisição ao longo dt
$60° dzvz 6ZK a tzcnica dz e*colha paxá. a tiz&lização da
'tomogfia&ia miocáxdica Viam axial com Jãlio-201.



IHTROiaÇAO

th tudo i clinica comparativoi da ptr^uião mio_
ca.Kd4.ta tom Tãlio-201 > na avaliação da doença obitrutiva
cononaiLÍana, têm moitrado melhorei multado* com a tomo-
gra£ia tram axial do que com a cintilogra£ia bidime.noio -
nal convenc-tona*''*'*' ' " ' * ' . Contudo a tomogra^ia miq_
cãrdica trani axial ainda e uma ttcnica em dtòenvolvimento
e contiovitua.

Atualmente, a maio importante. contn.ovê>uia. diz
Utiptitõ a ei to lha da técnica de aquisição dai imagem*
Qjie*tiona~&e a netmida.de da aquisição dai imagem ao
longo de uma KOtação completa poK 560° ou &e a utilização
de um aJico de 1S0° jâ &etiia tu^iciente pana a /letonitKu -
çao dai mtimaò pox KetKo-pAojeção. Oi proponente* da
ttcnica. limitada de aquisição {1S0°) 6 tu tentam a òupeiio-
Kidade do contKa&te na* imagem evidenciada em ei tudo ò com
pajiativoi com iantomai e peque.noi gnupoi de pacientei ,
alem obviamente, da tiedução no tempo de aquiição * ' .

lite ei tudo objetiva avalia* a confiabilidade
da tomogxa^ia míocãxdica tAamaxial tom Tãlio-2Q1t utili-
zando-ie a aquiiição ao longo de 360° comparativamente com
a de ISO0 para a neto ni tração dai imagem, Hei te eiludo,
Ai duai tttnitai de amoiViagem ião compatiadai em um nume-
Ko 6igni^icativo de pacientei, itndo determinadai a inci-
dência de paliai anormalidade* izgmentarei da per^uião ,
como também a preiença da diitorção produzida nai imagem.
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MATERIAL E MET0P0S

FOPULAÇAO

A seleção dos pacientes &oi ieita entre aque-
les indivíduo* Submetido* ã cinecoronariogratia diagnostic
CA num intervalo não superior a 6 ml&tÁ da realização da
tomogra^ia. miotãrdica com TaCLo-201.

foxam itXtdonadoA 15 indi.vldu.o6 com colona -
fiia.6 angiogxa£icamtntt noimai* & contfia.tilida.de. 6e.gme.ntaA.
também nofuna.1 no vtnViiculoQAama. Eòte. gtiupo não tvidtn-
ciava, qu.atqu.eJi ouVia anormalidade. caKd.iova6cu.lax que. pude&_
6t induzi*, uma cintilogxa^ia bat6o-po6itiva ne.conhe,cida -
meiUe, ben como não havia fatoKe.6 de KÍ6co pana doença co_
Konaniana, caxactuiizando um gAupo dl multo baixa pKobabi^
lidade de. do&nca Í6química do coração, 06 ne.6tante.6 10
pacie,ntt6 e/iam poKtadon.t6 de dotnça cononaKiana ob6tAuti^
va 6igniiícativa caKactinizada ptla angiogKaiia e ventxi-

0 cate.teju.6mo cafidZato t6queJido £oi matiza-
do no6 25 padtntz6 pela técnica de. Sone.6. A anãli6C do
vinfiiculog/iama 6t fie.6VU.ngiu ã contKatiliAadi 6zgme.ntafit

não undo calculado6 06 volume.6 caJidZacO6. A pfie.6e.nca dz
Ktdução do calibre, de uma ou mai6 afite.iia.6 coKonâJiia* im~
poKtarXe*, 6upeJiioi a 50%, &oi con6idtrada doença ob6tnu-
tiva cofionaJiiana significativa. Aquele* indivíduo6 com
doença de somente um vaso loAam selecionados de modo a
eliminem dúvidas relativas a anormalidades de peJi^usão a-
dicionaU, as quais poderiam representar verdadeiras al-
terações ao Invis de artefatos induzidos apenas pela téc-
nica de aquisição»



AQUISIÇÃO VAS IMAGENS E PROCESSAMENTO

A aquisição das <Lma.ge.ne da. tom4gra£i& miocir_
dica. de per^uião com Tãtio-101 ioit originalmente,
ao Longo de. uma lotação completa por 360° utilizando-
um equipamento SIEMEWS-R0TACAMERA. V-na dou de 74 MBq

(2nC<t) de Tãlio-201 boi injetado no pico do eèborco du-
Kante o tt&te. eJigomt&Uco, Kz.aliza.do em tAttJUta Kotantt
lt.gu.ndo o pxotocolo dt B^uce.

Um total de 64 pKojzçõti {oftan obtidal a in-
ttKvaloi de J,6° com um tzmpo de a^a^A^cção de 30
doi pofí ia>xge.m, ati 6t completa*, uma lotação completa de.
36C° em to fino do paciente. [FIGURA 1C). 0 tempo de aqui-
sição total do exame boi de 32 ainutoi. A contagem glo-
bal, poK estudo, vafiiou de 7 a 10 milhões. ApÔs um in-
tervalo de 3-4 hoxas ioKam obtidas as imagens de tiedi* -
tAibuição utilizando-se os meimos panâmetnos. 0 tempo
de aquisição pox piojeção, poitm, &oi aumentado paia 45
segundos com o objetivo de alcançou uma contagem global
pxõxima daquela do estudo original ies£oKço).

foi empregado um colimadox de baixa enexgia,
uso gtxal com tiesoluçao bidimensional a 10 cm de 1,6 cm
e Kesolução tomogxâ^ica de aproximadamente 1,9 cm. Foxam
também previamente executadas aferições rotineiras de
uniformidade do campo e centro de rotação do tomõgraio.

A aquisição doi dados fai ieita utilizando-
se uma matriz 64 x 64 x t, com uma largura e proiundida-
de do mpixel" de 0,6 cm. A reconstrução das imagem boi
realizada atravli de um computador INF0RMATEK SIMIS IV
acoplado ao tomo grafo, com 64K de memória e ponto flutu-
ante. Os dadoA originais bolam homogeneizadoÒ pela téc-
nica da media ponderada dot 9 pontos e a ieguir reconh •
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tKuÍKam-*t a* ima.gi.fU mtdiantt um algoxitmo dt convolução
invtKtido com urn iiltAo dt *RAMP; ba*tado na mídia aKitmt_
tica dt inloHmatit* tomada* tm paKt* opo*to* de. 32 piojt-
çõt*. Hão £o*am utilizada* ntm co*uitção dt atenuação ntm
*ubtAação dt xadi.ac.ao dt {undo.

Ki imagtru obtida* ao longo do* 360° £oKam a-
qatla* utilizada* paKa o diagnZ*tito t a avaliação do*
padtntt*.

«PROCESSAMENTO POS PAPOS

0* dado* comtt*pondtntt* a um atico dt 1S0°
(52 pKojtçõt*) ioKam *tltcionado* a paKtik da aqwL*ição £
Kiginal ao longo dt 360° [64 ptLojtçôt*) que toMit*pondiam
a, apioximadamtntt 2/3 da coutagtm total, E*ta teducao da
taxa dt contagem não a^ttou a qualidade, da* image.no *ob o
a*ptcto dt t*tatl*tica dt contagtm,

Voi* tipo* dt *tltção dt dado* com amoitxa -
gem ao longo dt ISO0 £ox.am titalizadoò paKa utilização na*
H.tcon*tAJUção da* imagtms 1S0° A, iniciando a 0o po*ttni-
OK ao nlvtl da coluna t girando ao longo do dimZdio t*quet±
do att atingiK iS0°, anttiionmtntt ao nlvtl do t*ttino '
(FIGURA í A); H0° 8, iniciando na posição oblíqua po*tt^
KÍOK t*qu*Ada dt 4S° e gÍKando tambtm poK H0° ao longo
do dimZdio tiqutAdo att a po*ição oblZqua antttiion, dixti-
t a d t ÍZS° (FIGURA 7 B ) .

0 mt*mo atgoAitmo paKa Ktcon*Viução da* ima-
atn* ioi tmpKtgado tanto na aqui*ição ao longo dt 1S0° co_
mo na dt 360°. A Ktcon*t\ução da* imagtn* obtida* ptla
&mo*Viagtm dt 1S0° na fa*t dt KtdJUtKibuição não ioi fita-
lizada,vi*to qut t*tt t*tudo objetivou dttthminax a txi*_
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270° -

B

270° -

W 90°

«r 90°

0fl

C

270° - ;

FIGURA I. Viagfiama. mo&tKando a tttnica do. aqaíòição com
06 3 tlpoò dz amootiagtm atlllzadoA patia a A.&con&~
tKução dai imagzn&i

A {1S0Q A) gin.an.do dz 09 poòtzuioti ate. 180° antzsUoi;
8 {1809 8) girando de 45Q poòtiKiOK ate, 22SÇ antinion;
C (3609) ginando dt 09 poòttiítL atl 3609 poòte.\ioK.



tenda de alteKaçõe* dt peK^usão ^alio-poiltlva* na* ima
geni pô*-e*ioKco imediato e não, a ocoKKcncia dt exame*
lalio-positivos paKa Isquemla ou &ibKosc.

AUÃL1SE l APRESENTAÇÃO PAS IMAGENS

A Interpretação do* exame* tomogKa&lcoi ioi
Keatizada tanto utilizando-*e os eixo* do corpo ( plano*
tKa.tuviA.6al, sagital e frontal) bem como o* conte* per-
pendiculares ao longo do eixo cardíaco [Imagem, reorlen-
tadeu).

A apKe*entação da* imagen* uXiZizou iuaò e*-
calai coloKida*, uma continua e OU&UOL faaccionada, que
C0M.eipon.diam a peJicentagem de contagens em cada *igmen_
to do miocÕAdio Kelativa ao *egmento de maio*, atividade.
Ma tocata. coloKida continua, o azul-escuto xepxeòentava
a menox contagem, e o Ko*a, a maioK contagem (FIGURA 2A,
B e C ) . Contudo na escala colonida segmenta*., cada. COK
individualmente indicava uma vatuLacão Kelativa de \0% na
intensidade da* contagem , (FIGURA 2A', 8* e C ) , nan -
tendo po/iem a me*ma gKadação seqüencial de coKes.

A di*tKÍbuição da Kadioatividade do Tãlío-tOl
no miocÔKdio e iKKeguloK. Üma Kedução na* contagens de
até cinca de 10% no* *egmento* in it no -*eptal, in{eKioK
e initKO -lateKal, btm como uma Kedução de ce/ica de 20%
no Kestante do* segmentoA miocÕKdi&o* são incluída* den
tKo dos limite* de vatiiação noKmars. t*te* limitei
determinado* em eòtudos compaxativos utilizando-se

quantitativo* e *emi-quantitativo* [iscala *egmentaK
14)14)

e continua coloxida)1 ', Tal* voKiaçõe*, inicialmente a
tKibulda* a di^eKença* de e*pe*iuKa do miotÔKdio, são
fundamentalmente devida* a atenuação e efeito volume paK-
cial*7'. Hlveii de contagens variando alem do* limite*
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FIGURA l. Paciente lem doença coxona-iia.ua.A, 8 e C:

A: {ISO0 A pontal] evidencia um deficit de pex^uia'a

&o-poAÍtivo no-4 <segmen-to4 ante-t^o^t, aKi.tc^o-íiiCo.A.aí c

8: (7 SO? S ^ o n t a £ j o cíc^c^-í de. pe t^u iãe a t t c ^ a t u a í

a meima £oca£-<.:ação,poicm CJía menci zvidenta..

C:{360Q £.10ntat) o aipccto da imagem ê noimai.

A',8' z C :ião aó image.no coxxzàpondzntz-í a A;B c C a

pxeientadai com a eòcala coioxida Racionada. Oi Jcg

mznto& mencionados ei tão identificado & pox betai.
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anteniofunZntt mtnci.ona.dol ^onam considenados anonmatida.-
de* da pe.t1.4u.6ao mio cândida.. Os estudos dos pacizntzs '
poff.ta.doA.tA de. doença obstnutiva coKona.HJ.ana fionam mÍ6ta-
lados com aquzlzs quz exibiam uma cononaniognaftia nonmal.

Os tnzs tip oi de. image.no obtida* atnave.6 da
tomogna£ia miocãndica tnansaxial com Tâlio-201 [1&0° A ,
ISO0 B e 360°) £onam xícon&tAaZdaò a pan.tin da aqui&ição

oKiginal de cada pacitntt individualmente e ^oiam anali-
èadaà poit tn.2.6 obòe./Lva.dofie.6 zxpeJiizntzèt &zm o pfizvio co_
nhzdmtnto daò òzguintzl in^ofimaçõz^: [a] Técnica dz a-
noòViagem dz cada tipo dz zxamz; (ò) in£ofLmaçôzò cinti-
logKÍ^icaò antziioizò; (c) achada cinzcoKonaAiogfiâiicol
t vzntn.iculogfia.4ico6. Um diagnóstico dz conie.noo &oi ob
tido quando aò opinion òobnz a* imagens obsznvadaA va-
niavam.

A intznpnztacão das imagens não sz nzstnin^
giu somente, a identificação de altznaçõzs szgmzntanzs da
pzniusão miocãndica, mas, incluÀuO nzconhzcimznto da pnz_
sznça ou ausência dz distonção, atem da qualidade do
conViaste das imagens, em cada tipo dz Kzconstnução pana
um mesmo pacizntz, A distonção das imagens ^oi quanti^i
cada Subjztivamzntz como Izvz, modenadaou intensa. 0
contAaste das imagens também boi avaliado subjztivamzntz
com nelação ã nitidzz da delimitação dos segmentos mio -
cãndicos e da cavidade vzntniculan zsquznda.
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KESULTAVOS

AWORMALIPAPES PE PERFUSÃO FALSO-POSITIVAS

Va população dz 15 pa.cie.nic.6 quz apn.z6enta.vam
coxonan.iogia&ia e vzntiiculogtama noJwai.4, 11 zKam do &z-
xo masculino e 3 do &txo $zmin.ino. A Idade. vatiiou dz 29
a 55 anoò; o pz&o valiou dz 62 a 9Z kg; e a altura,de. 151
191 cm.

A TABELA 1 mo6tn.a um iumãn.X.0 da anállòz
tth 15 pauLwtn zvidztidando uma alta incidência de. attt_
iazõti> de, pe.n&u&a~o £al&o-po6itiva& com a tzcnica dz aqui-
hizão ao longo dz l&0°, atingindo 46% (7 / I5J . OÒÒZKVZ-ÒZ

quz, zm 7 doò ca&o& com n.z&ultadoò úalòo-poAitivot, 6
ziam homznò z apznaò 1 e*a do ÒZKO

Oò caòOò dz f^alòaò anoimalidadzò dz
zvidznciado4 com a tzcnica 1S0° A ^onam oi mzòmoò zvidzn-
ciadoò pzta tzcnica 180° B, zxczto zm um caòo cujo zxamz

i notonal z òzmzlhantz ao obtido com a aquisição poK 360°

No Qfiupo dz 10 pacizntzò com IZÒÕLO ob&Viutiva
coKonaiiana dz tomzntz 1 vaòo, 7 zxam do ÁZXO ma&culino z
3, do izminino. Suai idadzò vaxíavam dz 44 a 6b anoò e
o pzòo, dz 55 a 100 kg, znquanto quz a altuia, dz 157 a
174 cm.

A TABELA 2 apKZ&znta um Aumaiio do6 Kz&ulta -
doò da analibt doò 10 pacizntzò com coionaniopatia z Iz-
6Õ.0 dz 1 vai o, izndo quz, zm 4 dztzb t havia zvidznciai dz
incauto do mioccuidio no vzntAicutogKama, caxactZKizado pz_
Ia piz&znca dz altzKaçõzi da cont\atilidadz òzgmzntan. {hi_
pocinzòia AZVZÍLCL, acinzòia ou di&cinz&ia).
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TABELA 1 ,

LOCALIZAÇÃO E INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES SEOENTARES DE PERFUSÂO FALSO-POSITIVAS NOS PACIENTES
COM CORONÁRIAS ANGIOGRAFICAftWTE NORMAIS ( N - 1 5 ) .

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO

ID IDADE SEXO PESO ALTURA 180" A 180* B

1
2

3

q

5
6

7

8

9

10

U

n
13

w
15

50
48

48

29
55
59
39

€5

52

54

38

40

42

30

32

n
K

H

PI

F

F
M

F

M

«

M

fl

H

M

M

85
98

76

73
79

73
82

84

93

72

85

67
89
72
76

171
189

151

168
157

167

184

157
168

167

181

170

187

191

182

A DISTAL flL.L

AP E AL DISTAL

_

A DISTAL AL E L

_

_

AP A DISTAL E AL

__
AS DISTAL

_

INFERO-APICAL

AS DISTAL

AS DISTAL E S

_

_

A DISTAL E L

_

_

A DISTAL E AP

AS DISTAL

_

INFERO-APICAL

_

AS DISTAL

360"

OS SEGTCNTOS INDICADOS SÃO AQUELES CORRESPONDENTES ÀS ANORMALIDADES DE PERFUSÃO FALSO-POSITI-

VAS.A AUSÊNCIA DESTES ACHADOS FOI REPRESENTADA POR UM TRACO(-».A IDENTIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS

OBEDECEU AO SEGUINTE CÓDIGO!

A : ANTERIOR AL* ANTERO-LATERAL L « LATERAL Ar-. APICAL

AS.AMTERO-SEPTAL S « SEPTAL
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TA3£LA2.
LOCALIZAÇÃO E INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES DE PERFUSÃO FALSO-POSITIVAS EM SEGMENTOS IRRIGADOS POR
ARTÉRIAS COROWWIAS ANGIOGRAFICAfÉNTE NORMAIS NOS PACIENTES COM CORONA*IOPATIA ( N = 101

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO

ID IDADE SEXO PESO ALTURA 180" A 180' B 360* ARTÉRIA

DA lOOz

DA 90t

DA 85*

_ _ DA 80z

DA 70x

AL DISTAL CD lOOz

CD lOOl

CD 90z

A DISTAL E AL OC 80z

oc 80z

OS SEGMENTOS INDICADOS SAO AQUElfS CORRESPONDENTES AOS SEGMENTOS PERFUNDIDOS POR CORONÁRIAS

NOfWAIS QUE EVIDENCIAVAM ALTERAÇÕES Dt PERFUSÃO FALSO-POSITIVAS.A AUSÊNCIA DESTE ACHADO FOI

REPRESENTADA POR IM TRAÇO C ~ ) .A IDENTIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS FOI A MESMA DA TABELA l .Os CA-

SOS CE NUMERO 1 6 , 2 1 , 2 2 E 24 TINHAM E V I D E N C E VENTRICOLOGRAFICAS DE INFARTO DO MIOCARDIO

PRÉVIO.

16
17
18
19
20
21
22
23

»
25

<£
60

59
55
W
57
66
19

54

62

N
F
H
H
H
n
n
n
F
F

94
55

73

93

103

66

83

85

65

69

173

157

166

172

180

165

168

174

162

160

-
_

_

A DISTAL AP E

_

A DISTAL E AL
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A ava.liac.io da tomogtia^ia dzAtz gtiupo dz pa~
cizntzA moAtA.ou quz 2 (um komzm z uma mulhzti) zntxz 10 dz_
IZA, mzdiantz a tzenica dz \Z0°, tinham anoKmalidac'iA dz
pzKluAao lalAo-poAitivaA em ie.gme.ntoA do miocandio Aupni-
doA poK an.tzfu.aA coKontixiaA nonmaia, znquanto que. OA tzA-

KtalizadoA com f j.quÍAÍçã.0 de. 360° não o de.rnonAtA.avam.

A inddzncia global dz altznaçõiA dz pin&uAcio
$alAO -poAitivaA r.om a tztnica dz aqui A leão dz HO0, no A
doii gfiupoA dz patizntZA. boi dz 36% [9/25); 7 dzAtzA pa-
cizntzA znam do AZXO maAculino z 2 do AZXO izminino. Em
nzhum dzAtzA pacizntZA lotam zvidzndadoA dz^zitoi dz pz^

ialAo-poAitivoA com a tztnica dz 360°,

Vz um modo gzxal oA achadoA {alAo-poAltivoA
mail pronunciado» com a tzenica 1&0°A. No caAO do

pacitntz dz numzKo 5, qut não zvidznciava doznça coxo na •
tiiana obitnutiva, o dz^icit dz peA^uAao zKa maiA zvidzntz
com a tzenica ISO0A do quz com a tzenica HO0 8 ( FIGURA
Ik e 8) . A AzconAtAução daA imagznA obtida* ao longo dz
360°, nzAtz COAO§ &oi noimal (FIGURA 2C) .

AA anonmalidadzA antzhatuaiA dz pzA^uAao nzm
Azmpiz Az localizavam zm AzgmzntoA contiZApondzntzA con-
iofimz a aqulAição &OAAZ 1S0°A OU 1S0°B. Urn Azgmznto quz
zvidznciaAòz uma hipopztibuAão aKtz^atual com a tzenica
HO0A podznia zxibin urn padnao normal com a mztodologia
UO°B. Tal Aituação z iluAtxada pzlo pacizntz dz numzKo
5 no qual um dziicit dz pe^uAÍo apitai z no Azgmznto an_
tzJic -latzxal diAtal zvidzneiado com a tzenica 1&0°A {Fj[
GURA 3A) AZ mOAtKou intzinamzntt notmal com a tzenica
160°B (FIGURA 38). A* imagznA com amoAtnagzm dz 360°,nzA_
tz ea&o, tambzm f>o\am noMnalA (FIGURA 3C).

OA dz^zitoA dz pzfi^uAão &alAo-poAittvoA po-
diam ainda AZK VICMAlocada zntuz <ii imaginA com aquiAição
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FIGURA 3 . A,B e. C-.Pacizntz £>zm F7
doznça coxonaniana.
A:{'ièOÇ A txanv<zxt>al) deficit

de pe.fi6u.icLo falo o-positivo a
picai z a.nte.fio-tatzfia£ dii>taL

B:[léO° B t-ia.novo.fi-!>ai) , e
C: (360? ^^aHiue-t-ia£)mo4í/!.ítrn a i

pecCo tomogxã^ico noxmat.
Oò &&gme.ntcA mencionada c&tão

id&n ti ficado ò pon. òe.ta-i> .

GURA 4. A , 8 e. C : P a c ^ . e n í c ó e m

doença coxona liana.
A: (ISO? A frontal) dzi-ícit dz

pzfi^uião ^aiòo-po!>itivo ar.tz
txion <L antzfio-Zat&xaZ,com sco
to nofimal.

B:{1S0° B frontal) txaniloca-
ção do dz^zi-to da p e - i ã
zvidzvciado agcia no
to antzfio-òzptal z òzptal.

C:{360° frontal)imagznò com
aipzcto nofimal.
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1tO°A z B. Um zxzmplo z dzmonAtKado pzlo caAo dz nvunzKO
2. A* ima.ge.no 1ÍQ°A evidenciavam uma hipopzK^uAão noò
izgmzntaA antzKioK diAtal, ante.fLO-late.Kal e late.ti.al, com
CA Ae.gme.ntoi Aeptal z antZKO - Aeptal noKmaÍA (FIGURA 4k\.
intKttanto, com a tttnica 1$Q°B, o de.$eÁ.to de peJi^iiAão a
padeceu noA Ae.gmzntoA anttfio-Azpta.1 dÍAtal z Azptal, e.n-
quanto quz aquztZA AzgmtntoA pn&v-iamzntt anoKmalA moA-
t/iam agotia uma dx.6Viibuic.cio nonjnat do Kadi-otKacadofi (FI-
GURA 48) . A -imagem xzc.onitA.uZda. a poKtlK da amoAttiagzm
dz $60°, nzAtz caio, z nonmat (FIGURA 4CJ.

No ca A o do pacízntz dz nwtnzno 14 uma
luòao Jizal [iib/ioAz] na KZglão LatZKol dlAtal e i
LatzKaL pôdz AZK obAZívada, Hotz-AZ quz um dz^zito dz
pzuiuAão z vÂAto e idzntiiícado na paxzdz antZKloK z an-
tZKO"t<LtzKal com amboA aA nzconAtfLuçÕzA com 180°A (FIGU-
RA 5A z SB) z tSO°B (FIGURA SC z V), potízm inzxÍAtz naA
imagznA ofilundaA da aquiAlção dz 360° (FIGURA 5E e F) .
EAtz ca A o ZKzmptlilca como um pacízntz com àomzntz dozn-
ça de 1 va.Ao podz, ^alAamzntz, AZK Izvado ao diagnÕAtico
dz doznça dz 2 VOAQA.

CONTRASTE PE IMAGEM

O contKaAtz dz imagem, compaKativamzntz, boi
dziinitivamzntz mzlhoK com aA tzcnicaA dz ISO0 do quz com
a aquiAição dz 360°. ApzAaK dz quz alguma dzgKadação da
qualidadz do contKcutz dz imagem obtida com a am o A Viagem
poK 360°, OA anoKmalidadzA xtaiA dz pzK^uAao [ÍAquzmia
ou libKOAz) nZAtZA 10 pacienteA pudzKam AZK zvidznciadoA
e identiiicadãA adequadamente.,

A AupzKioKidadz da tzenica dz 1S0°, nZAtz a£
pteto, z HuAtKada na FIGURA 6, ObizKvi-AZ a dzlimita -

ção maii pKzciAa z nítida doA AzgmzntOA do miocÔAdio do
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FIGURA 5. A-F iPacizntz com Incauto do Miocãxdio ptizvio em *e -

gião latZKal z inúzfio-lat&iai.,com coA.onaxiogKa^Ã.a mot>£na.n-

do uma obòtiução dt Cln.cun^le.xa de. 8 0% {1e.cana.l4.zada] . A,8 :

{1S0Ç A òagitai e frontal) ; e C fP;jl5fl? 8 (.agitai z frontal)

zvidznc-iam dz^icit dt pzx^uLòão ^alio-poiitivo not> òzgmzn -

toò antznioK z antzio-latznal dii>taií>[òztat> gfioòòaò) ;znquan

to E,?[360Q òagital z frontal) moòtnam um dzfrzito dz pzx^u

ião vzxdadziic znvolvzndo òomzntz 00 Azgmzntoò lateral e in
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vtnttZculo tsqueKde e da ca.vida.dt ventKiculaK (FIGURA 6A) .
En.fteXan.to, o dl£icit de. ptKfusão in&eKioK distai pode.
*&K visto com o mesmo padKão de. qualidade, no contias te '
tanto nas lmage.ni de. 1S0° quanto nai de 360° (FIGURA 6A e

VÍSTORÇKO NA IMAGEM

A anâ-tXje do A 25 ca-6 0A e^tudadoò demonòtKou
Â.ntenéidade.6 vaKiãveXò de. dlòtonção daò imagzni com a tíc_
nica dl 1S0°, ma* não com a de 360°, A diòtoKção boi
maii pKoemimntt com a aquiòição ISO0A do que com a 1SO°B.

Em 19 do4 25 cai06 [76Í) a di&toKção daò ima-
gem, \)aliando de teve ã acentuada, conòiòtia no alonga -
mento do venVilculo tòqueAdo, lendo em algun& dela loca-
lizada no âpex, òimulando hipopeKiuòâo (FIGURA 7AJ. Exi-
biam diltoKção modcKada a acentuada 24% (6/25) do6 pacitn_
ttò. lota ultima consistia no alongamento intenso do uert
tA.Zcu.lo esquerdo acompanhado de deiofimação bizawia do
ã p e x (FIGURA ik e 8 ) .

KlSsalte-se. a ausência, pKaticamente , de dis
toKçao quando a Keconsttiucão das imagens ioi baseada na
aquisição de 360° (FIGURA 78, SC e V).
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FIGURA 6. A,S:Pacizntz com doença obò-
ttiutiva dz òomzntz 1 VOAO.
A:(Jg0? pontal) zvidznda mzlhoi con
txaatz de imagzm e dztimitação mais
nítida doò òtgm&ntoò mioccuidicoò e da
cavidade, do v&ntfiXcuío t&queAdo.
Contudo,o dt^tito de. pQA^usão vejida-
dzÁAO tm KZQÁÃO in^ejUoA. diAtal Ue-
ta) é zvids.nc.iado com a mtima quaíi-
dadz no contAO&tz da imagem tanto na
aquíòição pox 3609 (B) como na dziSOQ
(A).

FIGURA 7. A,8:Paciente com Jn^anZo
do Miocã/idio zm nzgião in^zxo-poò

K'.[1iO° òagiXat) zvidznda duton.
òão modzAada da imagzm com alon-
gamznto e hipopzx^u-ião apical[&z
tà g\o*4>a).

Ss{3609 òagiXal) não zvidenzia dú
ton&ao apical na imagzm.
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FIGURA *.

A-P: Pa.cie.ntt com In^axto do Miocãidio ptiívio znvolvzn-
do o& tzgmzntoò Á.n&z>io-po&t.ziion.z6(òz£a tf-cna) .

A, 8; U&OÇ txanàvzAial e &aqltal) aczntuada di&tofi&ão da.
lma,QZm com alongamznto do vzntiZculo z&quzido z dz^oMna
çao bA.za.wa do apzxiòzta QXOÒÒa).

C,V:{3609 tianòvzi&al z tagital) não hão zvidznciadaò diò
toncõzò nai imagzm do mzòmo paclzntz.



VISCUSSlO

Bi tudo 6 prévios niaU.za.doo poK diferentes pes_

quisadoA.es tem, una.nimime.nte., mostrado a melhora no con -

traste dt imagem como uma vantagem da aquisição ao longo

de \ÍQ° ' * ', além da vantagem Óbvia da redução signi^

^icativa no tampo de aquisição daò imag&nò.

A iupíAiofUdadz no contido te. de imagem eòta -

Kia nelacionada ao &ato de &e excluZfiem imagens coAieòpon^

dentei ao lado diieito do cofipo, a& quaió teniam menoò *a

dioatividade no miocãidio, reduzindo aò&im o eòpalhamento

e melhorando a Kelação & inal / fiutdo.

A Kedução no tempo de aquisição poderia sei

obtida gfiaça& a localização assimétrica do coração no he-

mitõrax esquerdo prescindindo, assim, de uma rotação com-

pleta,

f i a i

TAMAKI e cols, , baseando-se nestas duas
vantagens, recomendam a aquisição com amostragem por H0°
como a técnica de escolha para a realização da tomogra^ia
miocãrdica transaxial de per^usão com Tálio-201.

Estudos preliminares, contudo, sugeriram-nos
que a confiabilidade da técnica com amostragem limitada
a 1tO° era suspeita ,pois induzira deficit de per^usão ar_
textual e acentuada distorção da imagem em dois casos ,
respectivamente ' .
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ALTERAÇÕES PE ?ERFUSAO ARTEFATUAIS

04 Ae&ul-tado* <ía p*.e*en£e anã£c£e dzstz
SÍMO número de casos clZnicos confaixmam as szxias dificul-
dade.* da técnica dl aquisição utilizando a amo6tn.age.tn ao
longo de. somente H0°.

0 tnaioK pxoblzma dzsta técnica c a cxiação a-
Izatôxia de. um númzxo significativo 136%) de. de.fae.itob dz
pzxfau&ão faalso-positivos em òtgmzntoò do miocáldio
doò poi a\tziiat> coionâiiaò angiogxafaicamzntz nonmais.

Estas altzKaçozs faoKam mais {tizqbzntzmzntz zn-
contKadas zm szgmzntos do miocãtidio coKizspondzntzs a dis-
Viibuição da an.t'zKia dzsczndzntz antzxioK, caprichosamzntz
a atitzfiia quz zxibz maion. incidincia dz Izsozs obstiutivas
com identificação cintilogiãfaica bzm coKKzlacionada 5. an-
giogiafaia. Von. ouVio lado, nenhuma anofimalida.de szgmzn -
tax na pzx^usão pôdz szK obsznvada nzstzs casos quando a
tzcnica dz aquisição poK 360° faoi utilizada.

Ho/imalmzntz existe uma diminuição dz czAca dz
10 a 30% nas zonta.ge.ns obòzKvadas nos szgmzntos infazKo-bzp_
tal, infaznioK z infazno-latexal, mzsmo nas imagens nzconsViuZ
das a paKtix da amostragem pox 360°t as quais são dzvidas
a atznuação intZKna do faóton z ao zspalhamznto. Estz z
um achado habitual e podz, atualmente, sex
qüzntzmzntz com gxandz seguxança, como uma vaxiantz do nox

Entxztanto, atxavzs da aquisição pox )IO° as
imagens xzconstxuldas têm zsta atznuação acentuada nos
szgmzntos infazxioxzs fazendo com quz sz toxnz mais
a diizxzntiação com a pxzsznça dz iibxosz.



A ocorrência £rzqQ.zntz de alteraçõzA dz pet-
£aioo-poAitivaA com a técnica dz HO0 £ez com que

a. interpretação adequada da tomografia miocãrdica com Ta
LÍQ-2Q1 Çíca&AZ imprópria i, praticamente. , impoAAlvel.

OA achado* a\tz£atual& a^ztam a vZKdadziKa
t6pe.ciiiti.dadz do teitz, incluindo din.ztamzn.tz na conda-
ta com Zétzò pacientei, poiò ztz ê fizatizado não Aomzntz
paKa o diagnostico mau tombem empregado na avaliação da
extenòâo e òzvzKidadz da doença coftonan.iana. Podem ain-
da mohcaxax e intex^exix no ZActanzcimento da n.zpzxcuò-
lão funcional dz IZÒÔZA ob^tAutivaò dz quantificação an-

Uzitc último caio, o conhecimento Kzal do eò_
tado dz pzn.£aòão de um determinado Aegmznto do miocãxdio,
Au.pnA.do pon. uma anxétiia cotionânia em quZAtão, podz Azn.
ZAAZncial na dzciião da mzlhon. conduta teh.apzu.tica ou ir±
tenvenção a Ae/i realizada.

0 aparecimento dz anormalidadzA AegmentarzA
de per^uião e diAtorção naA imagem reconAtruZdaA com
amoAtragzm adquirida ao longo de H0° òão primariamente
devida A ã. limitação do ângulo dz amoAtragzm a um arco dz
ISO t porque o coração zAtã aAAimztricamente poòicionado
e orientado dentro do hemitõrax ZAquerda.

A produção de deficit arte^atuaiA de per^u -
òão num miocardio normal £oi bem documentada em eAtudoA
experimentaiA e clZnicoA realizado A por WILLIAMS z colA.
*14* e TAMAKI e COIAJ}1\ reApectívamente , uiando a
técnica de aquiAição tomogrã^ica "Aeven pin-hole" que,
em última anãliAe, b&Atia-AZ em amoAtragzm de ângulo li-
mitado. TAMAfCI apreAenta um exemplo em que. a aquiAição
com amo Atragem de ângulo limitado produziu, reconhecida-
mente, um déficit de per^uAão Atgmentar arte^atual na
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região an.te.io - septal e septat, embora se tratasse de.
ou paciente. A em evidência anglografica de doença colona.
Klana. Este achado não mais $ol observado quando a to-
mogfia-la &ol repetida utilizando-se a técnica, de. aqulsl^
ção pote 360o{UK

Mo caso da tomografia peta técnica do "Aeven
pin-hole", a amostragem de ângulo limitado ocoKit de ^or
na ainda mais In tema do que na obtida com um arco de
1tO°, A pKeòença. de defeitos de pei£u&ão ante^atuali de
meima localização, quando ettaà duas técnicas são empre-
gadas em alguns pacientes, suge.*e que. Sua oKlgem se. deva
a mecanismos semelhantes. A técnica de aquisição ao lon_
go dl 360° literalmente, eliminou este efeito.

A seleção de 32 das 64 Imagens, onlglnalmen-
te. adquiridas, &elta com o Intuito de fiepfiese.ntan. a aqul^
slção num axco de 1S0°, como explicado poK McINTVRE e
cols. , não é uma simulação pen&elta, pois a atividade

nc mloccLKdlo é aproximadamente 2/3 daquela original
da com 360°. Esta nedução nas contagens, contudo, não
explica o aparecimento de anormalidades de pe.r&usão ̂ al-
so-positivas obsefivadc& aleatoriamente em pacientes nor-
mais. Adicionalmente, uma vez que o limiar na estatZstl^
ca de contagem, responsável por gerar uma Informação, e
alcançado a radioatividade excedente não repercute slgnl_
llcatlvamente na Interpretação da Imagem.

PÍSTOKÇKO PA IMAGEM

Estados comparativos da anatomia cardZacanor^
mal entre a tomo grafia mio cãr dica. tramaxlal com latlo-
10] através da aquisição por 360 ; Imagens obtidas por
ressonância magnética sincronizada tom o eletrocardlogra^
ma; t peças anatômicas de cadáver mostram excelente cor-
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filiação anatômica, *em qualque.fi evidência de. dl*torçâo na
Imagem tanto da lorma do ventrZculo e*querdo, bem como
dl*torção da Imagem de. qualque.fi dot *egmento* do mlocâr-
dlo *ob o a&pecto tomografico com Tallo-ZOV ' .

Outra *lgnl£lcativa de*vantagem da rtcon*Vit±
ção de. lmage.no obtida* com a aqul&lção dt 1$0° t a Incl-
dtncla xzlatlvamzntz alta [24%) de. dl&toKção modixada 5.
acentuada dai lmage.ru.

A dl&toKção lnto.A^zie. de.6^avoA.ave.lme.nte. na
lntifLpne.ta.cao da clntlgfia£la, pofique, a localização e ava
Ilação adequada* da txttruão do dí^lclt pQJi^u&lonal ton-
naK-ht-ão malò dl$Zcil&. O alinhamento dot òuctòòlvoó
cofite.6 tomoglâ&ico*> da* Imagenò de eò^oKço e de
bulção &e.fiâ me.nob pfitcl&o òe. acciA.en.em va/ilaçõeò
catlvaò na fofima do vzntfiZculo e&qutndo, comot pon. exem-
plo, o alongamento da cavidade ventilcula/i enfie aò dl-
ieKtntet &aòeò do exame, l&to Impllcanla dificuldade*
na diferenciação enVie ^lbfio*e e lòquemla.

0* e&tudoò teÔfilcoi e expefUmental* de BUVIN_
GER moiViaiam que, quanto mal* limitado o ângulo de
amo & Viagem, malon e a dl*tofiçao da* únagen* ob*efivada*
na tomogfiaila tnan*axlal pofi eml**ao. Em ca*o* onde exi*_
te *lmetfila pefi^elta do Õngão e*tudado, a dlòtofição da
Imagem e minimizada. Entretanto quando exl*te a**lmetAlat

a. fidelidade da Imagem Jiecon*tn.uZda e lnven*amente propor
clonal a limitação do ângulo de amo*tnagem.

COUSJVÍUÇÜES AVJCÍONAÍS

A *uptrlorldade no contra*te de imagem com a
aqulilção de 160° £oi também evidenciada em no*io e*tudo,
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Contado a degradação do contraste de ónagen O6Aeivada COR
a tecn-cca de 360° não ioi suficiente pata nomeara*, até

mesmo pequenos deficits de pet^tiAão. A ^interpretação £
quada daA -tmagen* tomog*â{.ica4, e a conseqüente -cden-tciJ-c-
cação da doença co/tona*<cana, não £o-c 4Jt^uenc£ada pila.
•teve degradação no contra&te de -tmage» observada nutt gKt±
po de pacientes.

A maio atAatntz vantagem da técnica de amoA -
tA.age.rn pox 1B0° c a òign-i^lca.tÃ.va xidução no tenpo de aqui
iição da* image.no* Atualmente. tAta ne-Ana vantages pode.
também 6eA obtida pafia a técnica de 360° com a utilização
de tomôgAa.^06 de emi&òão equipada com &i*tema* de detec-
ção duplo, já dióponZveiA comexcialminte. tòta técnica
de aquisição dupla simultâneat embola pxopicie uma n.edu -
tão pela metade no tempo de aquisição das imagens, intKo-
duz problemas técnicos de alinhamento e equalização, além
dos custos inerentes ã sofisticação do sistema,

Finalmente, etnboKa menos aparente mas não me-
nos significativo, outfias impoitantes desvantagens da
aquisição pon 1tO° são as dificuldades na utilização de
pxogfiamas pana coiieção de atenuação* ' e a invalidação
da analise quantitativa. '
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COUCLUSOES

A Ai.gniti.ca.tLva mtthoxa no conViaAtt de. ima-
e a ntdução no tempo dt Ktalização do txamt, alcança_

dok com a técnica dt amoAViagtm poK lSO°t tão <u vanta_
gtnò qut aViatm aqutltA qut a preconizam.

O pKe.4e.nte. tAtudo clZnico, avaliando company
tivamtntt a técnica com amo A Viagem dt 360° t II0o paKa a.
Ktalizaçio da tomog>ca£ia miocÃtidica dt pti^uéão com Tâ-
lio-201, con^itima, contudo, noòAaò impxtAòõtA pnclimina-
Ktò dt qut a aquisição pox ISO0 não i pltnamtntt confiá-
vel.

Ettt títudo, com um significativo númtiLO dt
COAOA cdnicoA, mot Via uma alta incidindo, dt anoxmalida^
dtò AtgmtntaJLtA dt ptA^uAão ialAO-poAitivaò em ttKiitó -
KÁ.OA ptK^undidoA pon aKttKioA coKonâxiai angiogxa^icamtn^
tt noA.ma.iA. Motttic, ainda, uma alta incidência dt dih -
tOKçâo mode.fi.ada 5. ace.ntu.ada daA imagtnA obtidaA com a
técnica dt aquiAição pot ISO0. A dtttcção t avaliação
[txttnAÕ.0 t Atvtxidadt) da doença cotionatUana, Ktpticu-
tindo na vttidadtixa tAptciiicidadt do ttAtt, £oxam inadt_
quadaA. Ton. outxo lado, tAttA ajttt£atOA não foiam obAt*
vadoA com a KtconA&iução doA imagtnA a paKtiK da aquiAi-
ção ao longo dt 360°,

UOAAOA dadoA moAtAam tvidinciaA KazoâvtiA dt
qut a utilização da xtconAtKução dt imagtnA obtidaA com
a aquiAição pox 1tO° não propicia cintilog fiaria A Au^ici-
tnttmtntt adtquadaA paia UAO clZniio KotintiKo. Sugtutm,
dtAta loima, qut a aquiAição com amo A Viagem dt 360° At-
ja a tícnica dt tAcolha pana a. KtconAViução dt imagtnA
da tomognaiia miocãfidica VianAaxial com Talio-201.
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II - TOM0GRAFIA MI0CÍRPICA TRAWSAXIAL VE ESFORÇO COM TÂL1O-

201: ANÁLISE QUANTITATIVA NA AVALIAÇÃO VA VOENÇA CORO-

NARIAWA COM A UTILIZAÇÃO VOS CORTES FRONTAIS PAS IMA-

GENS RE0RIEWTAPAS PELOS EIXOS CARVlACOS,

RESUMO

Vzzzssztz pacizntzs szm zvidzncias angiognâ&icas dz co_
tLjna.fLiopa.tia z 30 pacizntzs poKtadofizs dz doznça obstiutiva
significativa fonam zstudados atfiavzs da tomogxa^ia miocãn-
dica dz ZÒIOKCO com Tá.lio-201 com o objztivo dz compan.an. a&
anãtiòZò qualitativa z quantitativa no diagnoótico z avalia^
cão da CaAdiopatia lòquimica.

A& imagenò tomogKa^icaò A.zonizntada&, com
pzndicula/LZÁ ao zixo longitudinal do colação, coKKZlpondzn-
tZò ã iaòz dz ZA^OKÇO z dz xzdiò tn.ibuicão £ o fiam analiòadaò
viiualmzntz [qualitativo) z quantitativamzntz [diòtAibuição
zòpacial z tzmponal do Kadionucíldio).

A avaliação quantitativa con&idziou vaxiaçõzA tzmpofLa-
i& da atividade no miocaKdio ["wa&hout"), aíim da di&tn.ibui
ção zòpacial nzlativa zm òzgmzntoi, adjaczntzò do mú&culo cax_
dZaco.

A anâlitz òubjztiva mottKou uma òznòibilidadz c z*pzci_
^icidadz dz 90% z £9$, Kzòpzctivamzntz, znquanto quz a in-
tzfLpXztaçaõ quantitativa moòtKou 91% z 94%, tambzm tiz&
vamzntz. Quando a avaliação da dzpufiação do Tãlio-20 1
{"washout") &oi incluída, como paKtz da quantificação ,
vamos uma sznòibilidadz de 931 e uma zspzciiicidadz dz 63%.
0 valox pKzditivo dz um tzstz positivo na anãlisz visual foi
dz 921 con tua. 96% paKa a quantificação ; contudo com a in-
clusão da dzpuKação do Tãlio-IQ] ioxnzczu uma acuiãcia dz

Não {oi dzmonstiada di{ZKznça zstatisiicamzntz Signi-
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licativa entre esses valores.

Nossos resultados mostram que a tomo grafia miocãrdica

tKan6a.x4.al de esforço com Tãlio-201 paAe.ce «e^ a£íamen^e

òtnhZvtl e e^pecX^ca pata o dlagno&tlco e auaZ-cação cia

doença toionaiiana obò&t-utiva. Sugífitm ainda que oi mzlho_

KZ& fizòuttadoò />ão alcançados com a anaLiòa quantitativa ,

poKÍm, quando a avaliação da dipuKaçâo do Tãlio-i01 é in-

cluída, a incidência de diagnostico faal&o-po&itivo tam-

bzm aumenta.

Aòòim òtndo, tanto na identificação quanto no acompa-

nhamento de pacientes cononaniopatas, a tomognaiia de pen-

lusão miocífidica com Tãlio-201 deve fundamentai-Se mais

na analise quantitativa da distribuição espacial, do que

na tempo fiai ou ainda na interpretação puramente Subjetiva,
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INTROVUÇAO

A dntJLlo gKa&ia míocândica de peK^usão com Tãlio-

201 du.nan.ti o es^oKço 1 Keconhecidamente um método confiá-

vel e. sensível no diagnostico e avaliação dos pacientes com

doença coKonaKiana t6' *' 9 » 1 0 ' U'20) .

In6e.lizme.nte., a inttnyKttacão 6u.bje.tiva daò ima-
gtnò cintilogfiã^icaò òão ba&tantt in$lue.nciadaò po\ dive.i-
404 h

í - zxpe.Kie.ncia do

2 - a qualidade, daò imagtnò;

3 - Kílação tntKz a atividade no ÔKgão alvo tm-co-

caKdio) e a nadiação de. {^undo;

4 - limitacõib òzcundaKiaò ã &ua natu.Ke.za bidime.n_
òional;

5 - caKactznlòticaò do òi&tzma de apKt* entaçao da&
Ámaaenl}

6 - alem de inãmeKOò outKo& a&pectoè ineKtntei at>
inteKpKetaçõz& e avaliações òubjetivaó * '
23)

•

Uoò último* ano6, paKticulcLKmente com o Kapido de_
^envolvimento da tecnologia instrumental, toKnou-òe poò&Z-
vel a Kealizaçao da tomogKa^ia computadoKizada tKan&axial
poK emiòião com Tâlio-201, A obtenção de imagens tecnica-
mente òuptnioKes pKopoKcionou ainda um melkoK desempenho
da cintiloQKafaia miocaKdica no conceKnente ao aspecto de

sensibilidade e especificidade paKa a identificação da do-
ll 77 19 22)

tnça isquemica do coKaçao ' ' ' .

EntKetanto, uma padronização paKa a inteKpKetação

das imagens ainda não ioi definida e, &KeqHentem ente, ob-
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4eA.vacioA.e4 expediente* ainda se £azem neceA4ÕA.io4.

Oò cKJ.tznJ.oo objetivos pajia o diagnostico e ava
liação da exte.noão e AeveAicíacíe da doença coA.onafu.ana gc_
A.a£men£e *e baseiam em técnica* quan-tx^a-C-cva^. Recente-
mente, VÕJLJOA procedimentos faoram dt4e.nvotvi.do6 pKopid-
ando uma significativa cont*.JbuÂ.ç.ão ao deAe.nvolvlme.nto
de. um mito do quantitativo para a interpretação da cinti-

a miocÔKdica com Tâlio~201''»*»5»1l* Z31. Contudo
to do 6 envolviam tec.nJ.cai de. cintilogAa£Ja bidimen-

sional convencionai*.

Oò fundamento6 pana eòtaò analibeò computadoKi-

zadat tiecaem pKedominantemente no6 atfiibutoò biolôgicoò
(2)e £uncionaiò do nadiotnaçadon utilizado.

A diòtKibuição inicial eòpacial nelativa do Ta-
tio-lOI, administrado no pico do eò&oKco, Ae^lete a dis-
tribuição relativa do ituxo con.onan.iano pana o miocãndio
do ventnZculo esquerdo . Von outro lado, o fenômeno
de redistribuirão apôs um período de isquemia transitaria
está relacionado tanto ao acumulo do radiotraçador nos
segmentos previamente isquemicos, como ã depuração mais
rápida do Tâlio-201 {"washout") dos segmentos normalmen-
te per£undidos^24K

O iator determinante do resultado da troca

compartimental de Tãlio-201 no miocãrdio e produto da cx_

tração continuada da recirculaçao sistêmica e da perda

miocârdica intrínseca do rádio-traçador para o comparti-

mento sangüíneo sistêmico1 ' '. EAÍudoa experimentais

mostram, ainda, uma diminuição na taxa de depuração mío-

cÓJidica intrínseca do Tãlio-201 {"washout"], a medida qut

tanto o £luxo sangüíneo coronariano como a pressão de

per^usão diminuem^ .
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AA Aim Azndo, oò z&tudoA atlli.zan.do a anãli&z quan
titativa &oKam xe.ali.zaioò comparando-òz a radioatividadz
Kzlativa de. di^zrzntzA Azgmzntoò do miocãrdio em uma mz&-
ma imagzm [qaan.tliicaq.ao ZApacial) t ou mzdlantz ã dztz*.mi-
nação da atividade rzlativa dzitzi mzòmoò òzgmzntoé zm (Jurt
cão do tzmpo [quantificação tZmpoAal). A poò&ibilidadz da
obtznção dz pzx^iò quantitativos dz diltuibuição da capta -
ção inicial e da dzpufiação do Tâlio-201, comparando ima-
gznt dz zt^atiço z da fiaòz dz izdihtiibuição, pzKmitiu ama
mzlhoK caiactziização da pzfL^a&ão miocÔfidica e viabilidadz
czlulaA. Tal £ato fizdundou em maiox òznbibilidadz z z&pz-
ci^icidadz do mitodo * .

klzrn da& vantagznò tzôxicaò, zòtudo* Kzczntzmzntz
publicado* íugzJizm quz a tomogfiafaia miocãndica tuan&axial
com Tâlio-201 òzxia uma altzxnativa maio con^iâvzl do quz
a cintilogia$ia convencional ou a tomogfia^ia pzla tzenica
do "òzvzn pin-kolzn{15> í 7 » 1 9 ' 2 2 ' .

PofLZtn ainda pznmanzcz obòcuM- a zxiòtzncia dz van^
tagznò adicionai* 4igni£icativaò quando a análiòz quantity
tiva z tambzm Kzalizada.

UOÒAO Zòtudo objztivou avaliai, compaiativamzntz,
ai po&òibilidadzò da tomogtiafiia miocã/idica Vianòaxial com
Tãlio-201, utilizando aò anãliizò qualitativa [òabjztiva )
e quantitativa [objztiva] da distribuição z dcpuiação do
Talio-201 apõò o zxzucZcio, na identificação e avaliação
da doznça cofionariana.
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MATERIAL E UtTOVOS

POPULAÇÃO

A população dz pacizntz6 incluZdo6 no pxe.6e.nte. Z6_

tudo envolvia 45 indivíduo* zncaminhado6 ao SZKVÍÇO de

CaKdiologia poK KZ^tiencia médica, alem de 2 voluntário6.

Todo* 06 pac.ie.nteo, exceto OÒ I voluntaKio6, f^oKam òubmz-

tido6 a cinzcoKonaKiogKafiia como ponte da avaliação diag-

nõ ótica da pKZ6znça de doznça coionaniana.

Quinze paciente6 fioKam cla66Í^icado6 como nonmai6

[GRUTO A) de acondo com o& achadoò aKteKÍogkâ^iao6 . Oò

doiò voluntãfLÍo6 6ati6fiizeiam 06 6eguinte6 cn.iteKioò: [1]

idade inheiioi a 35 ano6; (2) auòência de hi6tÕKÍa pnevia

de hipetiten6ão an.tcKi.al ou anoKmalidadzò 0K0-valvulaKC6 ;

13) exame &Z6ico noKmal; [4] eletKocaKdiogKama em Kepou-

6o noKm ai; (5) te6te eKgometKico máximo em e6teÍKa noKmal,

(6) e dÍ6tKÍbuição miocaKdica uni^oKme do Talio-201 naò

imagen6 dz Z6^OKÇO, caKactzKizando uma cintilogKafiia dz

ã noKmal.

06 KZ6tantz6 50 pacizntz6 evidenciavam le6Õe6 obò_

coKonaKÍana6 6igni^icativa6 angiogKa^icamentz ,

6endo cla66ificado6 como anoKmaÍ6 [GRUPO 8) .

TESTE ERG0MÉTRIC0

Todo6 06 indivíduo & bolam 6ubmetido6 a um teòtz

ZKgomztKico máximo, 6intoma limitado, em z6tzÍKa Kolantz

dz acoKdo com o pKotocolo dz BKUCZ. AÒ mzdicaçõç.6, caK-

diova6culaKe6 ou não, Kzconkzcidamzntz Kz6pon6avzi6 poK

intZK&ZKÍK no6 KZ6ultado6 do6 tZ6tz6 (,oKam 6u*pzn6O6 em

tempo hábil paxá a Kealizatão do6 mz6mo6. 06 CKÍtzKio6
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utilizado* paxá a inttKKupção do tz&tz tKgomttKico £oKam:
(7) atingiK 100% da ^Ktqãzncia caKdZaca máxima pKtvitta
pa.Ka a idade, do pacizntz; [Z] pKt&znça dz doK tOKacica òu
gzòtiva dt iòqutmica miocaKdica dz inttruida.de. cfie.Ace.ntt;
[3] pH.eAe.nta dt diòpnzia ou can&aco txtAtmo; (4) claudica_
cão do6 mzmbuoò in£tKÍoitò; (5) dt&tnvolvimtnto dt nipo -
ttn&ão [dtcnl&cimo dt 15 mm Hg na pKt&òão anttKial òiòtõ-
lica do tòtâgio ime.diatame.nte an.te.Kiox.; [6) dz*tnvoZvimtn_
to dt hiptn.ttnòÕ.0 aKtznial tm nlvtiò acima dt 220/IIOmmHg;
[7] apaKtcimznto dt aititmia vzntn.ic.utaK pottncialme.ntt
gxavt [zxtKaiAiAtoliã vtntKicutaK ^Ktqiitntt, tm &alva& ou
mutti£ocai&).

O nZvzt mZr.'mo dt txtnclcio cOnòidtKado adtquado
pana a Kcatização da cintitogKa£ia miocs.\dica $oi dt Í5t
da £Kzqü.znciú caKdZaca máxima pnzviòta paia a idadt, zmbo_
Ka ao 6 pacitntti ttnha iido 6 o licitado zxzn.citane.m-ot atz
pKÕximo da exaustão.

Uma do&z dz 74UBq [2mCi) dz Tâlio-201 &oi. ínjzta-
da numa vtia ptKÍ£ziica no pico do z&£on.ço, &zndo OÒ pa-
dtntti zòtimuladoò a zxtKcitaKtm-At ainda pon. 45-60 óz -
gundoi.

O zlztn.ocaKdiogA.ama £oi monitonizado contlnuamtn-
tz atKavti dot dzKivacõt* aVT e V$ modi£icadaò, étndo ob-
tidoi KzgiitAOi ao iinal dz cada z&tagio do ZXZKCZCÍO z a
cada minuto duKantz o ptiZodo dt KZtupzKação atz o dzcimo
minuto, A medida da pxz&òão aKtziial no6 mtmb/ioò &upziio_

ioi obtida dz ioKma z a inttKvalol KotintÍA.o6.

ESTUVO AWGIOGRÍFICO

A tinztoKonaKiogKa^ia 6e.le.tiva z&quttida. z diKzita,
bzm como a vznVUcutogxa^ia, £oi Kzalizada nOA 45 pacizntzi
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atravê.6 da tz.cnJ.ca de So nu. A pn.cae.nca de. esttnose angio_
gra Ricamente superior a 501, em uma ou mais arttrias coro-
riãrias importantes, £oi considerada como doença obstrutiva
coronariana significativa. A caracterização da extinção
da doença con.onaKA.ana obedeceu ã classificação em 1, 2 ou
3 va&o& con.ne.6ponde.ndo ao6 ten.n.ltôrt.io6 de di&txibuição da&
aA-téfi-ta* con.onãn.la& descendente a.nttK-ion.$ citicun^lexa e
coKonania diAcZta ou. &tu.i n.amoò pxincipaii.

C íntzn.vato entn.e a realização do estudo ang-iogn.ã-
£<Lco e a tomogn.a^ia mi.ocan.dica com Tãlio-201 não uZtn.apa&-
òou 6 me.6e6 em nenhum caòo.

AQUISIÇÃO E PROCESSAHEMTO PA TOMOGRAFIA

06 procedimento6 e.mpn.zgado6 pan.a a obtenção da to-
mogtiafiia mivccnidica. de e6&on.ço tuawaxial com Talio-ZOl io_
Kam de6cKito6 com detalhe6 no Capitulo I de6te trabalho
[pagina 6 ) .

Siunatiiamwte. e leito, uma aquiòição pon. 360° de
64 pn.ojeçõe.6 com duração de 32 6egundo6 por imagem corre6-
ponde.nte a ia&e it e6iorço. 1ma.ge.n6 de rzdÍ6tribuição com
um inttrvalo de 3-4 horaò fioram obtidat, segundo 06 me6mo6
parâmetro6, exceto pela duração da aquisição [45 segundos
por imagem).

A reconstrução das imagens e conseguida por um al-
goritmo de convolução invertido, apôs homogzinização espa-
cial e filtragem , baseando-se na orientação dos eixos do
corpo. Com o intuito de iacilitar a analise das imagens e
realizada a reoritntação das mesmas de acordo com os eixos
do coração. Kssim corte.6 perpendiculare6 ao longo eixo
cardíaco [plano frontal do coração) são obtidos, seqüencial^
mente , a partir do ãptx ate a bast do coração. 1.6te pro-
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czdimznto ^avorzcz o alinkamznto mai& adzqaado do A cortzò
tomo gr a^itoò, possibilitando comparar òzgmzntoò corrzòpon
dzntzi do miocârdio zntrz a.6 £aòz6 dz íò^orço z dz rzdiò-
tribuição. A tzcnica dz rzorizntação titã dz&crita com
dztalhzi no Ca.pZtu.lo III dz&tz tJta.ba.lho (pagina S6 ) .

ANKLISB QUALITATIVA VA T0MOGRAFIA

A intzn.pA.ztação quatitativa da tomognafaia
diza dz ZÒ^OXÇO com TÔJLLo-201 compizzndz duaò ztapa*.

Na pxJLmzJLua , z KzaLi.za.da uma anãíiòz vi&uat {&ub_
jztiva) da imagzm digital a coizò viòando a diòtiibuiç.ão
Kzlativa da atividadz no miocãtidio, dulantz a £CL6Z dz e-4-
íofLço, zntxz tzgmzntoò adjaczntzó z contZguoò do miocáx-
dio vzntiicuJLan. ziquzKdo. Simultanzamzntz, a comparação
com aò imagzn* da £aòz dz nzdiòtnibuição poòòibitita uma
anâli&z das zvzntuaii di&cn.zpância& na di&tiibuicão nzgio_
naZ do xadio&iaçadox com viòtaò ã pzxòiòtzncia ou. izcupz-
Kação da captação do Tãlio-201, fizòpzctivamzntz,
pondzndo ã ^ibrioòt ou iòquzmia.

Ha òzgunda ztapa, uma avaliação 6zmi-quantitativa
utiliza uma graduação comparativa da atividadz, atxavzò
dl uma z&cala colorida ^racionada rzpizòzntando variaçõc.6
rzlativaò da oidzm dz 101 em nzlação ao òzgmznto quz a-P^^
òznta maiox fixação do radio traçador. Vz&ta ^orma z poò-
ilvzl uma zòtimativa aproximada dai variaçõzò pzrczntuais
rzlativaò da atividadz* zntrz izgmzntoò adjaczntzó do mio_
cardio durantz o ziiorço ou na iaòz dz rzdiòtribuição.

Oi critzrioi utilizado* para o padrão dz normali-
dadz baòziam-òi em zitudoò zxpzrimzntaiò z na zxpzriincia
privia com a datilografia convencional, E nzczòòãria uma
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distribuição uniforme do radio traçado r na topografia mio-

cardica com diferenças regionais relativas da atividade

em segmentos adja.ce.ntti não 0u.pe.1u.on. a 201 [ou 2 cores na

escala Inácio nada). Entretanto, variações 6uptA.ioA.to a

esta constituem uma exceção actita pana. os segmentos in£c_

riorts t ondt a attnuação produzida pttoò ttcidoò wiottò e

o upathamtnto podem & tu fatqatntemtntt tncon Veado* . Eòtti

achado & òão comumtntt Kt&pon&ãvtit> pon. inttxptttaçõtA in-

lati&faatôniah t não con^iavtil da tomografia miocãidica

com Tâlio-201.

0 fenômeno dt n.tdistribuição , òtcundáxio a J
mia miocândica tuaniitônia, t identificado ptta mtthora
JLtlativa òuptuier a 10% [uma dtttnminada con. na t6cala {/va^
cionada) dt um 6e.gme.nto com atividadt pit\tiamtntt anormal.
For outro lado, no ca6o dt não 6tr dtttctada nenhuma vari^
ação na di6trib ição rtlativa do lãlio-lQ\t num 6tgmtnto
prtviamtntt anormal, o de. £ ti to ptr6Í6ttntt na ptr^u6ão mio_
cãrdica t, muito provavtlmtntt, 6tcundãrio ã prt6tnça dt
Iibro6t. Finalmtntt, o diagnÕ6tico da prt6tnça dt iibro-
6t a66ociada ã Í6qutmia t po66lvtl na6 6ituaçõt6 ondt um
6tgmtnto0 inicialmtntt anormal, não rtcuptra o nZvtl dt
distribuição rtlativa normal na6 imagtn6 tardia*.

Oca6ianalmtntt, da mt6ma ^orma como aconttct na

cintilogra^ia convencional, a po66ibilidadt da ocorrência

de Í6qutmia 6tvtra aò6 o ciada ã rtdi6tribuição tardia não

podt 6tr totalmentt de.6can.ta.da ou diferenciada da prt6en-

ça de iibro6t pura. A pre6ença de dotnça balanctada dt

múltipla.6 arteria6 coronãria.6, redundando numa distribui-

ção relativa do Talio-201 dentro do6 limites normai6, e

também uma eventual limitação do método.



ANALISE aUANTITATIVA PA TOH0GRAFIA

A avaliação quantitativa das imagino tomográficas
fundamenta-se no4 per£is de atividade. circun£trencial. A
necessidade dt utilizar-se correção paxá atenuação £oi
desconsiderada, uma vez que nossos propósitos eram quanti^
£icar relativamente a distribuição da radioatividade em
bases especiais, ao invés dt obter-se o total absoluto de
atividade presente num segmento mioc.an.dico.

A seleção manual áz oito âxea6 de intttteò&e. {3x3
mpixzl&"\ di&VtibuZdot, pela topogn.a£ia miocájidica &e$uiu
a orientação horânia, mediante o u&o de uma car.*£a eletn.o_
magnética, ti te pioceòAo delimitava oito anuo* de 4S° est
cada co n.te tomo gráfico do coração, Aeqdencialuznte da ba-
òe ate o ãpex, gelando oito òegmento* a&òim identificado&:
anterior (A), xntero -lateral (Aí.), lateral [l\, in&ero-la_
teral [II); inferior ( I ) , iniero-àeptal (IS), òeptal (S)
i. zr.tero-Aeptal (AS).

A media dai> contagem em ca.de .ttniac d? intereò&e
ioi obtida atravêò dai imagem de eò^orço e redistribui -
ção éendo posteriormente normalizadas de duas £ormas dis-
tintas. A primeira, incluindo tanto a imagem de esforço
quanto a de redistribuirão, era proporcional ao segmento
de maior atividade na imagem de esforço, prescindindo de
correção temporal [avaliação ttmporo-espacial simultânea).
A segunda, &eita inicialmente na imagem de esforço e,apos
correção temporal , na imagem de redistribuição, normali-
zava a atividade média dos segmentos segundo a maior con-
tagem para cada estudo, separadamente.

A partir destes dados eram geradas curvas de ati-
vidade, percentual em relação ao valo*, máximo, além da eu*
va de depuração ["washout") do radio traçador em função do
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tempo, gna^icamzntz n.zpn.(LSzntados como atA.Mida.dz I x szg-
mznto do mA.ocan.dio. Ti.na.Zmtn.tz, a mídia da distribuição
Kzlativa da atividadz du.Kan.tz o zi^onço zn.a compajiada S.
da KzdistnJLbuição baszada nas vaniaçozs Kzgionais znttiz
szgmzntos miocãndico* adjaczntzs z contíguos. 0 mzsmo
pn.oczdimzn.to £oi zxzcutado utilizando-sz as cuivaò dz dz-
pulação do Tálio-201 no miocahdio. Aò di\>z*u>aò ztapaò

pAoczdimzntoà z&tão òamofiizadaò na FIGURA I.

A compaKação dat imagzn* obtidaò zna Kzatizada mz_
diantz o alinhamznto dos coKtzò tomogn.ã^ico6 iimaltanza -
mzntz ao nZvzl do âpzx z da baòz do colação, no caòo do
tamanho da cavidadz vzntfiicalan. não vatiian Aigni^icativa-
mzntz. tvzntvitmzntz o atinhamznto pode. &zi fizito pan, -
tindo do contz tomogn.â&ico mzdiano,z, òuczòòivamzntí. &zc-
donando o miocaKdio vzntn.icu.lan, iu.pzn.ion. ou inlzn.ion.mzn~
tz dz úonma pKopoAcionai. £ zxigido quz ao mznoò 2 con.-
tzb contíguo A zxibam um mzòmo aòptcto pan,a ^in& dz avaZia_
cão dzvido a nz&olucão tomogna^ica do 6i&tzma.

PEFIWIÇÂ0 VOS LIMITES NORMAIS PELA TÉCNICA 21/ANTITATIl/A

0 valon, mzdio z o dz&"io padn.ão pan.a cada um dos
òtgmznt j nos oito con.tzh tomogn.ã^icoi consecutivos do co_
n.açã.0 ̂ oiam z^tabzZzcidos com os dados oniundos dos 17
pacizntzs noKmais, duiantz o ZS^OKÇO Z a n.zdistn.ibuição.

As imagens szqüznciais fioxam utilizadas com o pb-
jztivo dz gzn.an. cuKvas dz tzmpo-atividadz conn.zspondzntzs
âquzlas <,ZQÍÕZS dz intzn.zssz. Cada cuKva zn.a dz^inida po\
dois pontos. Tonam z&colhidas nztas dz n,zgn.zssão linzan
ao invzs dz CUAVOS monozxponznciais com o intuito dz sim-
pli^itax o pKoczsso dz anãlisz. Esta adaptação z n.tconhz_
cidamzntz aczita como um modzlo matemático apnoximado dz



FIGURA ? . Etapa* e pn.oczdimznto& pana a quantificação dai imagzni tomognã.
&ica6 attiavzi do computadoK.Uzitz zxzmplo dz um caòo noimal a anãtihz
ÒZ KZòtKingiu à òomzntz um coAtz tomogkã^ico da la&z dz z
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ana cuAva de. £onma monozxponzncial.

Aò van.iaçoz& na atividade, nzlativa Zòpadal z tzm

potia.1 ^onarn z&tati&ticamzntz anali&adaò u&ando-òz a mzdia,

mznoò 2 dz&vioò padn.õzò,como limLte.& inizn.lon.zo do noKmal.

O objztivo dz utiliza*, z&tz nlvzl dz variação fioi o dz zn_

globati, tzoKicamzntz, 95% dz ama população. No cato do

pzKfiil dz dzpunazão do Talio-201, znttiz 06 Azgmzntoò mio_

cafidicoi adjaczntzò z contZgaoi, ^ o fiam zmpnzg,adoò coz£i-

cizntzi, dz c.OKHZlaçã.0 ZntKz a& ca-tva-6.

AUÁLTSE ESTATÍSTICA

Aò anãli&z& qualitativa z quantitativa iofiam uti-

lizada^ tompanativamzntz, pala a intznpxztacão dai imagznò

tomoQtiâ&icaò dz zòbonço t dz KzdiòtJiibuição tom o objzti-

vo dz idznti^ican. pacizntzò com doznça cononaiiana. Nzò-

ta avaliação &onam zmpxzgadat a& &zguintz&

1) Szniibilidadz [%)* vzn.dadzilo& po&itivoò x10 0

vzidadzinol potitivoò * {^alio nzga_
tivoò

1) Eòpzci^icidadz (I) =vzidadzi>io& nzgativoi x100

vzfidadzin.oò nzgativoò + fiai*o poòi-
ti

3) Valoi pKzditivo dz um tz&tz poòitivo (§) *

vzh.dadzin.oo poòitivoò xiOO

vzn.dadzin.o& poòitivoò +
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4) Valoti pn.zditA.vo dz um tzòtz nzgativo ( i )

VzJidadzinoi nzgatLvo* xlOO
nzgativoò + ^aíòoò ne.ga.tAvo*

5 ) A c u A - A c X a g l o b a l [%) =

poòiti\)O& * vZKdadzÍKOò mqativoi xlOO
po&ítivoi + ve.fidade.<ÜL06 nzga.ti.vo4

oi poòl£ivo& * úalAoó ne.ga.tivoò

A compafiaçcio zntKz ai anãliòtò qualitativa, z
títativa, vi*ando a* dliziznçaA nzla.ti.vaj> zntxz oh
dz pactizntzò, &oi tzita com o Tz&tz ChÂ-quadfiado paKa com_
paM.ac.ao dz ptioponçõzÁ.
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RESULTADOS

INVJVlVUOS N0HHA1S (GRUP0 A)

A detzrminação do6 padAÕzò normais &oi obtida atra_
vt& doò te*te* realizado* no6 77 pacizntz* t sendo que 15
apresentavam cofLona.A4.aA e contratilidadz szgmzntar angio -
cardiogra^icamzntt normais. Um pacizntz tinha Prolapso de.
Válvula MZtJial angiogA-âfeco iiolado.

QuatoJizz [il%) paciente.* znam do &zxo masculino e
3 (7£$) do &C.XO feminino, com uma idade media dz 47 ano&
[vaxiando dz 26 a 6$). O zlztiocaiidioQtiama em nzpou&o moò_
tAava di&ciztaò altzfiaçõzò do òzgmznto ST-T zm 3 ca6o&[T&%)
O tzòtz zn.gomztA.ico zm Z4tzin.a Kolantz &oi anonmal zm 6
cai o 6 (35li e negativo no xettante dei ei. Eòte gfiupo atin_
giu a media dz 9 5 - 61 da iKzqüzncia candlaca máxima pne-
viàta pan,a a idade , com um duplo produto dz 29,3 - 3,9 x
10 . A TABELA í moiVia um &umaAÍo deòtzè achadoò.

PACIENTES COM VOENÇA C0R0NAR1ANA (GRUPO 8)

Vet te gfiupo de 30 indivíduo* que apxeóentavam doe.n_
ça coKonafiiana , 22 (735) en,am do &exo masculino e S (275)
do òexo feminino, sendo a idade mídia de 52 ano* {vaiiando
de 35 a 69).

Em òomzntz um ca&o o eletKocandiogfiama em fizpouòo
ena. nofimal, demonstrando no* 29 fiestante* alteKacõe* *uge*_
tivoi* de doença cofionaxiana , como evidência* dz in^afito
do miocândio pfiêvio ou anormalidade* da repolaiização *e-
cundaxia* ã i* quem ia miocáfidica. 0 tz*te efigomeViico zm
esteira rolante ioi anormal em 20 paciente* (671), negati-
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TABELA 1.
CARACTERÍSTICAS CLINICAS E LABORATORIAIS COMPARATIVAS DOS SUBGRUPOS DE PACIENTES ESTUDADOS.

CARACTERÍSTICA GRUPOA(N=17) GRUPO B ( N = 3 0 )
NORMAL DOENÇA OORONARIANA

IDADE MÉDIA 47 (26 - 68) 52 (35 - 69)

SEXO (M:F) M J 3 22 i 8

ECG NORMAL W / 1 7 ( 8 3 ) 1 / 3 0 (3%)

EOG ANORMAL 3 / 1 7 ( I S ) 2 9 / 3 0 (97%)

TESTE ERGOMÉTRICO POSITIVO 6 / 1 7 (35%) 2 0 / 3 0 (67%)

% FREQÜÊNCIA CARDÍACA MAXIMA

PREVISTA (MÊDIA+DP) 9 5 + 6 90 ± 5

DUPLO PRODUTO (MEDIA±DP ) 29,3 ± 3,9 .10? 27,2 ± 3,5 . 10 3

ACHADOS ADICIONAIS Pi»LAPSO DE VÁLVULA INFARTO DO MIOCARDIO

MITRAL N = l (6%) PRÉVIO N = 1 5
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vo em t ditto ( 2 7 5 ) e - c n c o n c l t u - c v o em 2 individual ( 6 1 ) .

A ma.to4.Xa doA pacientes estava em uao de dnogas cafidio -

vascuta.fi.zs, tzndo as mzsmas 6ido intzfifiompidas paKa a

Azatização do tzstz efigomzViico e da. tomo g fiaria mio com -

dica. com Talio-101. A £Ae.qHzncia ca.fidZa.ca. mídia du>ian-

-te o tòfio/iço atingiu 90 - 51 da ^fLiquzncia caAdZaca. mãxX

ma pltvitta paA.a a idade., com um duplo pioduto dz. 11,1 -

3,5 x 105.

Szgi.ndo cAitÍAioà clZnicoò, e.ie.tKocan.diogfLÕ.£icoò

e angioQfiai^ic.00 havia tvidznciao dz in&aito do miocafidio

pfizvio em 15 pacizn£&& (503) e e.xclu&ivame.ntt òinai& de.

iiquzmia no& ouVioò 7 5 indivíduos (50%).

Foi dimenòViada. angioQKa£icame.n£z doznça de. 7 va

60 tm 14 CO&0& [47%), doença de 2 vasos em 14 [47%) e
doznza. de, 3 va-óo* nos 1 casos [6%) neàtantes, totalizan-

do doznça multivasculaK tm 531 dos casos. Qju.afie.nta e 0£
to axtzKias individuais ^o^am identificadas como tendo

Itsõts obstJiutivas significativas [zstznose ^.S0%) tstan_

do assim distAibuZdast 19 [40%) antiiia descendente ante^

KÍOK, 9 [1í%) aKttKia ciKcun^lzxa e 10 [41%) anteiia. co-

tionãfiia dileita. A TABELA 2 mostna um sumâtiio destes a-
chados.

KHKllSl QUANTITATIVA VA T0M0GRAFIA

NORMAIS (GRUPO A)

A distnibuição tie.latA.va noKmal do Tâlio-201 e as

cafiacttfilstitãs da dtpufiação do KadiotfiaçadoK ["washout"]

obtidas a paxtifi das imagens tomogxã^icas da população

no Amai, são demonstradas nas FIGURAS 2, 3 e 4.
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TABELA 2.

DADOS CORONARIOGRÁFICOS E VENTRICULDGRAVICOS DA POPULAÇÃO COM DOENÇA

CORONARIANA.O DIAGNOSTICO DE INFARTO DO MIOCARDIO BASEOU-SE NOS ACHA

DOS CLÍNICOS^ANGIOCARDIOGRÁFICOS E ELETROCARDIOGRAVICOS.

GRUPO B
CARACTER1ST1CA DOENÇA CORONARIANA ( N = 3 0 )

ALTERAÇÃO DA CONTRATILIDADE

SEGMENTAR 18/50 (607.)

INFARTO PRÉVIO 15/30 (50%)

EXTENSÃO DA DOENÇA CORONARIANA

1 VASO 14/30 (47%)
2 VASOS 14/30(47%)
3 VASOS 2/30(6%)

MJLTIPLOS VASOS 1 6 / 3 0 (53%)

ARTÉRIAS ENVOLVIDAS INDIVIDUAIS

DESCENDENTE ANTERIOR 1 9 / 3 0 (40%)

CORONÁRIA DIREITA 20 / 3 0 (42%)

CIRCUNFLEXA 9 /30
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As curvas dz captação inicial Jte.latA.va do radionu
ctZdio pzlo miocãrdio têm aspecto similar em praticamente,
to do 6 06 cortzs tomogrã^icos. Podz-sz ainda ptx.ce.be.fi que.
ai discrzpãncias existentes são zncontjiadas com maior ev£
dzncia em plano 6 de conte, maio próximo A à~ base do cOKação
do que, próximos do ãpex. Pan.ticulaxme.ntz estas alterações
KzstKingiam-sz aos òe.ame.nto& in^e.Kion.e.6 e òeptaii. Este.*
ackadoò Atòultam, Keope.ctivame.nte., de. amo&tftagzn& obtida*
no* plano* da válvula mitial ou do ttiato de òaZda do ven-
ttiZculo zòquzn.dot podendo ainda òtn òzcundâiloò a atenua-
ção produzida poK tecido & mole* (FIGURA 2).

O peK^il de depuração pzficentual do Tâlio-201 em
izlação "aomagQ.no de. ZÁ^OKÇO con&e.nva aproximadamente a&

caxactzfditicaò na £on.ma dat> cuivaò. Eòte &ato
que a depuração nzlativa do radiotraçador c 4eme -

lhante noi d~.ve.fi6 o & 6e.gme.nto6 de miocardio adjacentt6 (FI_
6URA 3 ) .

Nenhuma diferença zòtatiòticamzntz
fioi ob6trvada quando a6 curvai dz di6tribuição da ativida^
dz dd6 imagzn& dz rzdiòtribuição ioram normalizadaò dz mo_
do quz 6Zu6 valorz6 máximo6 &e zquipara66zm, percentual -
ttentz, ao6 valorzò também mãximoò do6 per£Í6 da6 imagznò
dz ziiorço (FIGURA 4),

Em ba&ei populacionai6, não ob&tantz, uma ampla
variação dz valorzi normaió para a dzpuração do Talio-201
[nu)a*houtn) tornou-se zvidzntz. Tal obízrvação 6ugere
quz, naò condiçõzi habituai6 zm quz o tzòtz ^oi realizado,
uma variação significativa com re.6pzito ã taxa de depura-
ção do Tãlio-tOI pode 6er zncontrada nas rztpzctivas ima-
gzn6 dz um grupo dz indivíduos normais.

Assim szndo, a atividade em contagzns do òegmento
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KZpfit&e.ntado& pzla mzdia.( — ) mznoi, 2
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z a KzdÁJ>tAÍbiUç.ão,)iomaLLzado6 pzto òzgmznto dz maian aXivi

dadz pa/ia cada uiudo.Oito co'Jtz& corUZguo* ZKtzndzndo-òZ da ba&z atz

o apzx òão KzpfLZ&o.nta.doò.06 VO&OKZÒ zxpiziòam a mídia, z o dz&viopadnão.

difaiznca, eAtati&ticamzutz òígni^iccU^va ^oi dzmonotnada..

O KzdÁAtnibiUção
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miocãndico com maio A captação do KadionuclZdio e a mzdia
da de.pun.acao pzn.ce.ntu.al do Talio-201 apn.uzntan.am ama
conJizlação aptnai n.azoâvzl (R= 0,60). 0u.tn.o6 Zndicz6 dz
tn.abalho caKdZaco como o pico da fazqUzncia candZaca, o
duplo pKodato, o& META, OU O tzmpo dz Z6tzin.a ati.nQi.do6
mot>Vianam uma con.n.zlação pobn.z,tanto com o total dz con-

come com a dzpun.açâ~o do n.adionuclZdio [TABELA 3) .

dadoò indi.com quz não havia uma tzndzncia
definitiva dz ob6zn.van.-oz dzpuXaçõz6 maio n.ãpida6 naquz-
Izò ca606 onde. a fixação miocã/idica inicial do n.adiotn.a-
çadon. tna maio A .

A anãli6z do dzcaimznto daò cun.va6 z da6 vania -
CÕZÒ Ktla.tiva.6 da dzpun.ação do Tãlio-201, em um mz6mo co^
tz tomoQfiã^ico zm ba6Z6 individuai6 , zntn.ztanto, mo6-
tnou-6z altamzntz 6igni^icativa (FIGURA 5) .

0 coz&idzntz dz conAzlação zntKz as cun.va6 dz
dzpu.n.açã.0 do6 6zgmznto6 miocãn.dico6 adjaczntz6 vaniou dz
-0,93 t 0,04 ao nZvzl do& con.te.6 ba6ai6 atz - 0,91 - 0,02
na n.zgião apical (TABELA 4). Quando 06 valon.z6 ab6oluto6
da dzpun.a.ção zm Kzlação ã.6 imagztu dz Z6^on.ço $on.am com-
pafiadoò, vatiiaçõz6 dz no máximo 15% ion.am ob6zn.vada& ,com
di^zn.znça.6 ainda mznonz6 pana con.tz6 tomogn.á^ico6 mai6
di6taiò.

E&taò obòzn.vaçõz6 n.z£on.çam a r.ocão ^undamzntal
dz quz a captação, di6tn.ibuição inicial z n.zdÍ6tn.ibuição
do Tâlio-201, dzpzndzntz6 da pzn.£u6ão míocãxdicatz quz
pZKmitzm a dÍ6tinção znViz £luxo con.onan.io nzgional non.-
rnal e anon.ma.1 zm ba&z6 Azlativaò.

A FIGURA 6 moótxa o a6pzcto tomognÃfrico Kzoxizn-
tado da.6 imagznh dz zò^oKço z n.zdÍ6tn.ibuição, com 06 n.Z6_
pzctivoi ptn.&i6 dz atividade, tzmpoxo-Z6pacial po66Íbili-
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TABELA 3.

FELAÇÂO ENTRE 0 SEGMENTO DE MAIOR ATIVIDADE E OS DIVERSOS ÍFCICES DE TRA-

BALHO CARDÍACO,PARA A POPULAÇÃO NORMAL ( N = 1 7 ) .

Y INTERCEPT SLOPE

FREQÜÊNCIA CARDÍACA

Z FREQÜÊNCIA CARDÍACA

MAXIMA PREVISTA

DUPLO PRODUTO

NETS

TEMPO DE ESTEIRA

DEPURAÇÃO DO TÁLIO-201 Z

171,70

93,»

29,91

13.32

1L98

70 , *

-0,04

0,01

-2,94

-0,01

-0,01

1,2

-0,13

0,10

-0,06

-0,28

-0,18

0,60
p=0,072

TABELA 1 .

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS CURVAS DE DEPURAÇÃO DO TÁLIO-201 DOS

SGQ1ENT0S CONTÍGUOS DO MIOCARDIO NOS SUCESSIVOS CORTES TOMOGRAFICOS, EM

BASES I IOIVIDUAIS (GRUPO A ) .

CORTE TCMOGRAFICO
(BASE - ÁPEX)

1

2

3

4

5

6

7

8

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO R

XíSD

0,937 ± 0,0««

0,9« ± 0,039

0,962 ± 0,022

0,969 * 0,022

0,973 ± 0,019

0,976 ± 0,011

0,980 ± 0,016

0,986 ± 0,Cll

VARIACAO(MINIMD - MAXIMO)

0,83 - 0,99

0,86 - 0,99

0,91 - 0,99

0,92 - 0,99

0.93 - 0,99

0,94 - 0,99

0,95 -1,00

0,96 - 1,00
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FIGURA 5. Cu.n.va.4 it depuração do Tái^o-2 01 ["waòkout"), cm faa-
6Z6 indiv íduaiò, de. am paciznte, normal.kt> fiztaò de. KZQKZÒ

&ao Li.ne.an. ixptii&òam a atividade. Ke.la.tiva em itgmzntoi con
tlguoò. daiante. o e.ò^on.ço(0) e a fLzdiòtfiibaição(4) .Cada gnã
&ico fizpfizòznta um doi oito òzgmzntoò mioaaKdicoh adjaczn

idtntificado4 no t&xto.
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FIGURA 6. Kòpttto da-L imago.no torr\OQh.'â{iÁ.c.ai>{<it>^ofiç.o,a dlfizíta;

e ftzpou&o,a £òqu.e.n.da) d& um taòo normal e OÁ n.zòpzr.tivoò poA

£Í6 dz atividade, noimalizadoi pafia o segmento de. maiou ati

vidade pan.a cada zòtado ó£paiadamzn£&,dun.an£& o z& fiança í---*)

e. a Kzdi&tfLibuição í*—*). A cmnva dz dzpuxacão do Tãlio-2 01\n--*)

acompanha a diòtn.ibu.ição noxmai da atividadz fiziativa pzlo

miocandio .Qt> coKtZb fio fiam obtido* a nZvzl ba&aZ,mzdiai z dii

tal.
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tendo uma ava.lia.coio iubjetiva [viiual) e obje.ti.va [quan-
titativa) adequada do examt de um pacizntt noAmai*

VITECÇKO PA VOBNÇA COR0NARIAMA [GRUPO 8 )

Knãliie tomogfiãfiica quantitativa doi 30 pacientei
com doença con.onan.iana &oi boieada noi achado & antenion. -
mente deienitoi.

Em comente um caso (31) a diòttiibuição relativa
inicial da atividade não &oi anoKmat, em pelo menoò Z co^
teà tomoaKa^icoò, a qual coiieòpondetiia ao òegmento mio-
cáJidico òupKido pon. uma an.ten.ia com obàtAução òigni&icati^
va, Eòteindivíduo, òem infanto do mioc.an.dio pn.evio, mo&-
txava òomente alten.açõei nzlativaò na depun.ac.ao do Tâlio-
201 quando òegmentoò adjacenteò enam compan.ado&. Oi nei>-
tantei 29 pacientes (971) pacientei tinham deficit de
diòViibuição Kelativa pela analibe quantitativa, òendo

con.n.etamente identi ficado&.

Voiò pacientei \b%\ com evidenciai de iiquemia ÍZ_
cu.ndcin.ia â doença obitnutiva iigni^icativa de 1 e múlti -
ploi vaioi, KZipectivamentz, tivenam no pencil de depuna-
çao do Tãlio-ZOl, cunvai que ie iituanam abaixo doi limi-
tei infaen.ion.ei nonmaii de nono padn.ão de população non. -
mal.

Todoi aquelei indivíduoi com iiquemia aiio ciada
ou não a in^anto do miocândio pKÍvio evidenciavam vania -
coei Kelativai no pencil de depuração do Tãlio-201, quando
analiiadoi em babei individuaii [companação neiViita aoi
iegmentoi adjacent ei e contíguoi dz um meimo paciente).

Segmentoi miocãndicoi iiquêmicoi apneientando dii_
tnibuição Ktlativa inicial anonmal do nadiotnaçadon. (cap-
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tação abaixo do 6 limitzò do pzK^il noKmal), consiòtzntz-
mzntz, tivznam uma mzlhoxa 6upzn.ion. a 10% na distribui -
ção Kzlativa zntrz as imagzns dz zs£on.ço z Kidistnibui -
ção. Entretanto, quando a captação rzlativa inicial 6z
iituava dzntA.0 dz limitzò nonmaiò, zKa ntcmâfiia. uma *e -
cupvtaçÕ.0 lupzuioK a 15% pana czn.te.za diagnostica. Em
noò&a população» a pnimzixa òituação &oi 6tnoive.tme.nti a
maio bKiqizntz, B7%,quando compaftada com a &e.gunda,13% ,
maà ambaò po&òuZam cn.itzn.io& dz£initivo6 pana o diagnos-
tico dz Í6quZmia.

Voiò a6pzcto6 conJiZ6pondzntz6 ei pn.z6znça dz
Az miocÔLKdica 6zcundãn.ia a in&an.to do miocãn.dio pnÁLvio
ion.am K.zconhzcido6. 0 pn.imzin.01 no qual kavia uma KZCIL-

pzn.ação da atividadz pzn.czntual n.zlativa en-tte o ZA^oiço
e a KzdÍ6tKÍbuição in^zfiion. a 10% , não dzmon6tn.ou, no
znianto, anon.malidadz6 adicionai6 na anãlÍ6Z da dzpuKa -
ção do lãlio-101. 0 6ZQundo compn.a.zndia van.iaçò~z6 6ig-
ni^icativaò tanto na anãli6z quantitativa da n.zcupzn.ação
da atividadz Kzlativa [maion. nuz 10%) , como na dzpuiaçã.o
{abaixo do6 limitZ6 inizA.ioA.z6 non.mai6) .

Tendo como KZ^ZAÍncia aquzlzA cn.itzKio6 paKa iò-
quzwia, antzn.ionmzntz citado6, o pn.imzin.0 6ugzn.ia a pn.z-
òznça dz &ibn.o6Z iAolcdamzntz, znquanto quz o òzgundo òu_
QZA.ia a pfizòznça dz ^ibxoAZ a66ociado a uma quantidadz
Kazoâvzl dz miocan.dio viãvzl [Í6quzmia).

Todo6 aquzlzA indivíduos com iòquzmia zvidzncia.-
da pzla anâliòz quantitativa tambzm mostravam anoxmalida_
dz6 na comparação da dzpuA.ação úo lãlio-101 nos òzgmzn -
toi adjaczntzò Zm baszs individuaiA. Como zn.a ZApziado,
Aomzntz aquzlzs com f^ibnosz associado ã iAquzmia dzmons-
tA.avam altzn.açõz6 na dzpunação, KZ6tn.ingindo-6z o diag-
nóstico da £ibn.06z, zxctusivamzntz, na dÍ6tn.ibuição
ciai Kzlativa da atividadz.
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A acon.fLZ.ncla. dz i6quzmia òzvzna com n.zdÍ6tn.ibui-
ção tan.dia não £oi identificada em nenhum do6 nO66O6 ca-
406. Todoi 06 6zgmznto6 Í6quzmico6 ati.ngin.am nZvzÍ6 dz
atividade KZlativa pzn.czntu.at nonmait nah imagem, dz nz-
di6tn.ibuição com intervalo & habituais [3-4 hon.a&] .

Naquzlz&indivZdu.o6 com &ibn.oòz z taxa dz dzpuna-
çao non.mat, a poò&ibitidadz dz nzdi6tn.ibu.itao taKdiat pa-
Kzcz-no6t obviamzntz, pouco pnovâvzt. Como não pudzmo6
pnz6zncian Z6ta 6ituação, n.z6ta-no& Z6pzculan quz naquz-
Ia6 6ituaçõz6 ondz 6zgmznto6 6upo6tamzntz com bibnoòz ,
pon.zm com cun.va6 dz dzpu.n.acão do n.adiotnaçadon zxtnzma -
mzntz anon.mai6, a po66ibitidadz dz Í6quzmia 6zvzn.a dzva
6zn. con6idzn.ada z con6zn6io6amzntz dz6can.ia.da.

K6 FIGURAS 7, S z 9 mo6tn.am imagzni tomOQn.a£ica6
da pzK^uhão miocaKdica com TãZio-201 dz Z6&on.co z nzdi6-
tnibuição , bzm como 06 pzn.£Í6 quantitativo6 , dz ca6o6
tZpico6 dz indivíduot> anonmaÍ6, po66ibititando a idznti-

z avaliação da doznça con.onaxiana.

COUPARAÇKO ENTRE AS ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A intZKpKztacao qualitativa [vi6ual) daò ima.ge.no
da tomogxa^ia miocândica dz Z6£on.ço com Tãlio-201 n.zvz-
lou anon,malidadz6 zm 27 do6 30 pacizntz6 com doznça con.o_
italiana obòtKutiva 6igniiicativa \6zn6ibilidadz dz 90%)
e padxão tomogKa^ico non.mal zm 7 5 do6 17 indivZduo6 6zm
doznça angiogn,a£icanzntz [E6pzciiicidadz dz 89%).

A anãli6z quantitativa n.z*ultou na avaliação con_
Ktta do. 28 doò $0 pacizntzs coionan,iopata6 \6zn6ibilida-
dz dz 91%), compaKativamzntz com 16 do6 11 noKmaÍ6 {eap£

94%). Nenhuma diiznznta no conczn.nzntz *a *en
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FIGURA 7. Aòp&cto daó image.n<í tomogn.ã^4,caò de. um paciznte.
com do&nça coxona?Uana e OÁ n&òpzctivoò pzx^lò cie at-i
vlda.de, como txpoáto na FIGURA 6.Ex-íòt& iòquzm-La tian-
òítÕnia. da pan.&de. in^zilon. idzntl^cada. tanto na* íma
gzn& ,como no& pe.n.^l& dz atA.vida.dz Z dzpuiação do Xal-L
a-201.
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FIGURA 7A. Cunveu, de. depuAação do TciUo-201 ["uxuhout") do mumo pacien-
te, da FIGURA 7, evidenciando um padnão dz l&quemia maio evidente noà
tegmentoò in^exianiò (I) e extzndendo-&e pana a& KZQÍÕZA in£eAo-&ep-
tat (IS) e in^eAo-lateAol HD.Eòte, aòpecto í exuberante quando com-
putado com OA CUAVCLÒ de um paciente nomal (FIGURA 5) .
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FIGURA S. Aspecto da.6 imagznò de. um pa.ci.zntz com In^anto do
Miocãndío e.m paizdz in6zn.ioi,zvidznci<xndo de ̂ ícit pcAAÍò
tzntz dz pz/i^uoao ,z 06 mt>p<Lcti\)Oi> pz^^-iò dc atividadz.
A CUKVCL dz dzpun.ac.Ro con$ín.ma a au-íênc-ca dz fizdit>tnibui-
ção pzla análi^z vióual.A idznti^ícação dai imagznizcu.fi
vaò Z a mzòma da FIGURA 6.
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FIGURA 9. A&pzcto dai image.n.6 e da anãtlòz quantitativa, de
um caòo de. bibnoti in^zfUoK ai & o ciada a i&qu.zmia
Aò imagznò zvidznciam fL&diòtiibuição noò 6e.gmo.ntoo
taió z um dzizito pzfui&tzntz zxtznio no& &zgmznto& in-
ÍZAÍOKZA.OÒ pzxlib quantitativos concirnam z&tzò achado*.
A identificação z a mesma da FIGURA ó.
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tibilidadz ioi. dztzctadaf quando a anãliòz quantitativa

englobava a diòtxibuição xzlativa e&pacial, i&oladamen-

tz ou òimultanzamzntz, com a di&txibuição z a análise

da de.pu.nac.ao do Tãlio-201 (93$ x 93$ ). Entnitanto, a

ZAptclC-Lc-Ldade. £oi tigzitiamznte. in&zn.i.on. com a analí&t

combinada, tzndo coiiKZta.me.ntz identificado apena& 14

doò 17 indivíduo* nOKmaiò [&5% x 941, xzòpzctivamzntz).

O valoK pKzditivo dz um tzòtz positivo ioi dz

91% paxá a anâli&z qualitativa, paaticamzntz não van.ian_

do ao atcancan. 961 paKa a avaliação quantitativa. Vz

JLzlzvantz , a acukãcia diagno&tica diminuiu paxá £9 2 ao

Azn. incluZda a anãliòz da dzpuXação do Tãlio-201 na in-

tzxpxetação quantitativa.

Vz um modo gzxal não &oi poòòZve.1 dzmonÁtxax di^

&ZKznca& zòtati&ticamzntz òigni^icativaò quando zòtzò x

lultadoò £oxam comparados zntxz &i (TABELA 5). Sendo

aò&im, pddz izx dtmon&txado quz amba& a& técnicaò tão

baòtantz òznòZvziò z zòpzcZ&ica& paxá a identificação z

avaliação da doença coxonaxiana obòtxutiva.
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TABELA 5.

VALORES COMPARATIVOS DO DESEMPENHO DA TOPOGRAFIA MIOCARDICA TRANSAXIAL
DE ESFORÇO COM TÁLIO-20LUTILIZANDO CORTES FRONTAIS AO EIXO CARDÍACO,
PARA A DETECÇÃO DA DOENÇA CORONARIANA OBSTRUTIVA SIGNIFICATIVA (ESTE-

ggg).

QUALITATIVA QUANTITATIVA QUANTITATIVA
(SUBJETIVA) (OBJETIVA) TB-PORG-ESPACIAL

(OBJETIVA)

GRUPO A (NORMAL) 15/17 16/17 W/17

GRUPO B (DOENÇA
CORONARIANA) 27/30 28/30 28/30

SENSIBILIDADE 907. 93% 93%

ESPECIFICIDADE 94% 83%

VALOR PREDITIVO DE UM
TESTE POSITIVO 92& 96%

ACURACIA GLOBAL 89% 93%

NÃO FOI DEMONSTRADA DIFERENÇA ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA QUANDOAS
3 MODALIDADES DE AVALIAÇÃO FORAM COMPARADAS.
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V1SCUSSK0

Utilizou-òz nzòtz Zòtudo uma anaZiòZ òi&temática

pana a quantificação nzlativa da atividadz do TaZio-201

obtida atnavíò da tomogna^ia miocãndica tnanòaxiaZ do.

pzn.iuòão dunante. o ZÒ^OKÇO e o xzpou&o.

A dztzKminação dz padn.ò~c& objztivoò pana a intzn_

pxztação dal image.no tnmogfiâ^ica& faoi dt^inida tomando-

A£ poK baòt uma população de indivZduoò noimaiò , segun-

do oò cJiitttiioA pizviamznte. dzlinzadoò. ?obtZKÍo>imtntt,

z&tzi padiõzò ^ofiam aplicadoó zm outfio gxupo dz pacizn -

tzò com o intuito de companan a& anãti&zò òubjztiva z

objztiva pafia coAKZtamzntz idznti^icau a doznça ob&t*.uti_

va con.onan.iana t

A tzenica zmpfizgada ^undamznta-òz, &imuZtanzamzn_

te., naò quanti^icaçõzé z&pacial z tzmpon.al n.zZativa& quz
— í 23)

òaõ zxpnz&òaò pon. pzfifaiò cin.cun6zn.zncia.i4 pznczntuaiò.

k& cuKvaò dz diòtfiibuição nzZativa da atividadz

z dz dzpunação do Kadiotfiaçadon. ["uiaòhout") , con.n.z&pon-

dzntzò ãò imagznò tomognã^icaò dz zò&onço z dz n.zdiòtn.i-

buição, n.zpn.z&zntam quantitativamzntz 06 hzgmzntoò miocÕA_

dicoò a.djaczntzò z contlguo&. A anãZi&z quantitativa. n.z_

filztz a. diòtnibuição nzlativa da atividadz zm cada aeg-

mznto do miocãndio naò imagzns iniciais .utiZizando-ÒZ de_

£e mzòmo, como contnoZz, paAa a òub&zquzntz compan&ção

tom aò imagznò tafidiat.

Eòtudoò publicadoò na Zitznatuna tzm òugznido quz

a intzn.pnztação quantitativa da cintilogn.a&ia miocândica.

dz zòfjOKto com lãlio-ZOl convzncionaZ pn.opon.dona maion

òznòibiZidadz z Zòpzci^icidadz na dztzcçao da doznça. to-
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Konariana *'»3» ' . Eita mpiKioiilda.de. global Jttiidt no
lato dt qut uma diitribuição Inicial relativa normal da
atividade, no miocãrdio não implica, o brig atoriamtntt, uma
taxa dt depuração do radio traçador tambtm normal.

Vt £ato, a pne.he.nca dt tittnoiti nai arttriai co-
ronãriai, angiograficamtntt iignifiicativai , podzuJLa inttn.
&tniK t^ttivamtntt no ^tndmtno dt KtdiòtKibuição do Talio-
20 7. POK outfio lado, a ntct&òidadt dt obitn.vadon.t6 maio
txptKitnttò ttndtnia a &tn minimizada. A&òim àzndo, com
a utilização limultãnta do6 ptft^iò dt dtpuKação do Tãlio-
201, podtKia òth. diòptn&ada a pKtòtnca dt um 6e.gme.nto mio_
cãjidico com atividadt ttofiicamtntt noKmal pana fainò dt
comparação.

Aptnaò alguns tòtudoò publicadoò, contudo, tòttn-
dtKam tlttl pKoctò&oà dt quantificação fitlativa ã tomogfia^
bia miocãidica. tAanòaxial com Tãlio-201. Em òua maionia
utilizava a Ktcon&ttiução dt imagtnò oKtogonaiò ao6 tixoi
do coupo* ' '. Eòtudoò comparativo* da anãliòt òubjtti^
va t objttiva , tmpKtgando imagtnà titOKitntadaò , não hão
tncontiadoò .

Vt*ta ioKma, t&tt t&tudo objttivou dtttnminam

I] it a acuKacia diagnõòtica t inuitmtntada;

2) it aò vantagtni t limitaçõti dtita ttcnica juiti^icdm

itu uio clinico;

3) e it, tiptcialmtntt, a introdução da KtcomtKução dai

ima.ge.no xtoxitntadai, itgundo oi tixoi cardíacoi, iim_

pli^icando a obitrvaçao , t toniiãvtl.

Oi rtiultadoi do prtitntt titudo dtmomtram qut
ai anãliiti quantitativa da diitribuição e da. dtpuração
do Tãlio-201 {"vtaihout"), tmprtgando a tomogra^ia miocãr
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dica de. es $orço transaxial , são altamente. sensZveis e es_
pecZ^icas paxá a detecção e avaliação da doença coronaria_
na. Entretanto, quando estes atJU.bu.to* foram comparados
com aqueles da interpretação visual [subjetiva) não se ot±
Servou nenhuma diie.te.nca estatisticamente significativa.
A sensibilidade da* analises subjetiva e objetiva £oram ,
respectivamente, 90% e 93tf enquanto a especificidade a-
tingiu t9% e 941, xespectivamente.

Curiosamente, quando a anâLLse da depuxação do
Tãíio-201 £oi incluZda na quantificação , nenhuma varia-
ção pôde 6ex. detectada com relação ã sensibilidade (935) .
Porem no concernente à especificidade houve um decréscimo
para $5%. Novamente nenhuma diferença estatisticamente
significativa £oi identificada.

Um comportamento semelhante £oi reproduzido no to_
cante ao valor preditivo de um teste positivo, k analise
quantitativa neste último aspecto atingiu 961, um desenpe
nho discretamente superior tanto ao da interpretação pura^
mente visual, 92% , como ao da combinação distribuição re
lativaidepuração do radio traçador, S9%.

As observações acima descritas Sugerem que, ao
compararmos as trêò modalidades de interpretação, em ter-
mos de uma população , ocorre apenas um discreto inerzmeri
to não significativo na capacidade global de diagnóstico
da avança coronariana. Ainda mais, observou-se que os
perfis de depuração do Tãlio-201 superestimam a incidên-
cia de coronariopa.tia. fato este motivado, possivelmen-
te , pela variação na taxa de depuração normal em ba&eà
populacionais [sensibilidades semelhantes com menor espe-
cificidade) .

Os achados relativos ao perfil normal de. depura. -
ção miocãrdica do 7'alio-201 mefiectm atznção espacial.
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604 dado6 não pzfimitih.am KtpfLodu.zi.fL ob&zn.vação
utilizando a cintilogn.a$ia bidimzn&ional conve.nc4.onal ou
a tzcnica de. tomogKa^ia "òzvzn pin-holt", com Kzlação ao6
valon.zi tomado A dz uma população nofimal ' ' ,

He.nh.uma con.tizlação oignifii.cati.va £oi obòzn.vada zn_
o& divzn.604 Zndiczò dz tfiab' íko can.dZaco atingido^ e

a atividadz mio câfidica lZqui.da do Tãlio-2C1. AA A-cm, como,
o pzizzntual àz dzpuKacão do Tãlio-201 em Kzlacão ãò i,ma_
Qznh dz zhfioxço tambzm não &z cotifiztacionou òlgnifiicati-
vamzntz com aquzlzò mz&moò Zndictò.

A ampla mafigzm dz variação normal da taxa dz dzpu_
fiação, zm noò&a zxpziizncia., moòtfiou-òz inútil patia UÒO
clinico. Em nznhum do6 noòòoò ca&oò o diagnostico da dozn_
ça cofionafiíana pôdz ÒZK &zito ba&zado, zxc.lu&ivamzntz,nzò_
tz cuitzuio.

Intzncionalmzntz, doii indivZduoò pofitadoizi» dz
doznça gtiavz dz 3 vaòoò ou &zu zquivalzntz [Lzòão dz tKon_
co da cofionãfila ziquzKda z da con.onãfiia dinzita) fioKam
tubwztídob a toirogfia^ia miocafidica com anãliòz quantitatl_
va da dzpufiaçEo do Talio-201. Oò valonzo dztziminadoò ÒZ
situavam abaixo daquzlzi limite.* noimait, padronizado*.
Contudo, ainda pfLopoiitalmtntz , doiò pacizntzò com um tz&_
tz zfigomztfiico iubmãximo [um com Uiocandiopatia HipzitKÕ-

e oaí^o com ?fiolapòo dz Válvula Viitnal) z con.onan.io-
a normal tambzm tivztiam &ua& tomogfia£iaÁ quantifilca-

dat>. Oò pzn.^lò dz dzpuKaçao , como Zòpzxadot tambzm &z
iituaft.am aquzm do6 limitzi non.mai6.

kt,òim, mail do quz idznti^icax Áomzntz aquzlzò in_
divZduoò com a. chamada dzpun.ação tan.dia do Tãlio-201, &z-
tundãfiia ã doznça cononafiiana izvzAa, aquzlzò cnitzn.ioò
^xzqllzntzmzntz òzlzcionam zòtudoò z&tatiòticamzntz inadz-
quadoi t pouco con^iávziò no conczKnzntz a ptizsp.nça. dz
co n,onanio patia.
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06 tie.la.to6 da tJLtzn.atu.ic 6ac con£fitantz6 no quz
diz tt.zspe.ito act achada àz dzpun.ação ab6oluta z n.zlati-
va do Tãlio-201. A dzpun.açãe KztaKdada. z a nzdi6tn.ibui-
ção tizvznòa òao dz6cn.ita6 como maio 6zn6lvzÍ6 z apn.opKÍa^
das patia a idznti&icação doò pacizntz6 com con.onan.iopa -
tia òzvzn.a ' . U06606 n.z6ultado6 tamb&m não 6u&tzn-
tam zòtai obòzn.vaçõzò, já quz, em òomzntz um caòop uma
dzòtaò altztiaçõzò diagnôòticai zòtava pnz&zntz.

Qjuando òão compan.adaò aò cun.va& dz di&tn.ibuição
tLztativa inicial z tendia da atividade do Ta tio-201, a
ionma can.actzn.Zòtica dzòtaé cun.va& z pn.z6zn.vada. A ob6znL

vação dz quz vajiiaçõzò n.zlativa6 na atividadz zm função
do tzmpo , no6 6zgmznto6 do miocandio adjaczntZ6 z contZ_

QUC6 , 6ao 6imilan.z6 fioi objztivo dz publicaçõz6 antzn.io-
( 2 2 3 ) -

XZ6 ' . Nao kouvz, contudo, uma tzndzncia dz{initiva
dz quz 6zgmznto6 inicialmzntz com maion. atividadz, aptiz-
6znta6òzm tcxa6 dz dzputiação tambzm maion.z6.

Uma anãli6z iundamzntada nz6ta6 pzquzna6 vaxia -
ço~Z6 Ktlativa6 , zm baòZ6 individuxÍ6 , znttiztanto, pn.o-
poticionou in&otimaçõz6 diagnÕ6tica6 ba6tantz cow^iavzii».
Todoò aquzlzò indivZduO6 pon.tadon.z6 dz doznça con.onan.ia-
na z zvidzncia6 dz iòquzmia pudzKam 6zn. con.n.ztamzntz i-
dznti ficado 6. Em uma única in6tância, contudo, não &oi
ob6zn.vada também anoKmalidadz na di6tKibuição inicial KZ_
lativa da atividadz.

Naquzlz6 indivZduoò com zvidzncia6 quZ6tionãvzÍ6
de. Í6quZmia z na au6znzia dz doznça ob6tn.utiva angiogna-
^icamzntz, como no Pn.olap6o dz Válvula Witnal, Z6tz6 ac/ia
do6 inadzquadamzntz diagno6tican.am con.onan.iopatia. Hova-
mzntz, a anãlÍ6Z da dzpun,ação do n.adiotn.açadon., tanto co_
como cxitzxio Í6olado ou adicional, a dz6pzito dz incn,z-
m&ntan. JL òzn6ibilidadz , não dzmon6t\ou z6pzci$icidadz
compan.ãvzl na dztzccão da doença con.onanU.ana,



73.

COUCLUSOES

Oi nziultadoi do pn.e.6e.n£& zitudo iugznzm quz 00

mzlhoKZi cxitZKioi pana a intznpAztação da tomogiafiia mio_

cãndica. dz zi^olço Vianiaxial com Tãlio-201 nzcazm na ana_

li&z quantitativa da diituibuição nzlativa da atividadz

naò imagzni de. ZÍ^OKÇOÍ c de mdiòtnibuicão.

A avaliação ou.bje.tiva ou viòual , baòzada numa

acata 6tmi-quantitativa pe.rice.ntu.al [vaiiaçõz& dz 10% en-

tKz a& COKZÒ), não ^oi iu^icizntzmzntz òzn&lvzl na di£z -

Kznciação dot ca&o& limZtKo^zò. A KZòponòabilidade. panz-

ce ÒZK da vatiiacao dz uma COK na zòcala Racionada, òitu<±

ção na qual a maio lia dai falhai diagnÕòticai £oi obt>ZKva_

da. Tzonicamzntz, uma única mudança dz coi nzòta zòcala

podz 6igni£icatL dt&dz apznai 1% ati 19%. Um zòcalonamzn-

to adicional, mzdiantz altztiaçõzò dz 55 zntiz a& cofizò òz_

Kia justificado z aconizlhavzl, poKzm a pZKda na nziolu -

ção zòpacial podzuia cliaK novoò pnoblzmaò.

dadoò òugzuzm ainda ^vz a anãliòz dz dzpu

Kação do Tcilio-201 em KZlação ai imagzni dz Zi^oxço podz

òe.n. dzipnzzada como pioczdimznto dz tniagzm inicial. Em

algum caioi izlzcionadoi, todavia, zita analiiz patizcz

ÒZK plznamzntz juiti^icavzl. A avaliação maii adzquada

dz ptioczdimzntoi tznapzuticoi, mzdicoi ou intzfivzncionaii f

iZAia maii compaficLvzl z confiiãvzl iundamzntando-iz nZitzi

tKitzfiioi objztivoi.

Enquanto ticnicai diagnôiticai zm Candiologia Nu

tlzaK maii piãticai, acuiadai z ^iiiolõgicai [como o& ea-

tudoi do mztaboliimo pzla tomognafaia com poiituon, zitudoi

da n&iZKva dz hluxo coionaniano iob zitlmuloi ^Ziicoi z

acológicoi, ou Zitudoi quantitativoi ^luxo/mana dz
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niocâjidio) ainda não e.Átive.A.e.m ampla e fiot-Lno.iiame.nte.
aatitaò, a tomogna^ia mioaãítdica de ZA£OACO tnanbaxial
com Tâ.tio-2011 aA&ociada a anâli^z quantitativa em &i-
tuaçõe.6 2. caòoò on.le.aionadoi, pzKmane.ae.oe.ndo pioazdi-
mznto diagnôòtiao mai& atrativo e altzunativa de. acom-
panhamento maio ade.qu.ada pala oi paaie.ntz& com doinca
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I l l - TOPOGRAFIA MIOCXRPICA TRAMSAXIAL PE ESFORÇO COH TÂ-

110-201i UTILIZAÇÃO PAS IMAGENS REORIEWTAPAS NA AVA
L1AÇÂO VA CARPIOPATIA ISQUtUTCA - USO CLfWICO.

KtSUUO

A aplicação da te.cn.Zca. da tomogna^ia tn.anaaxi.at pon.
zmiòòão a cintitognafaia miocãndica d<L zò^oKço com Tatio-
201 Azduziu aò di&iculdadzò inzfizntzò a intzKpKCtação dcu>
i.magzn& bid-imznò-iona-iò convencionais. EntAzntanto, a nz_
con&tntLcão daò imagzni baò&ada no4 zixoò do coApo ainda
catua pKobtzmai no conczh.nzn.tz ã oiizntaçao z intznpKzta^
ção do6 contzo tangznciaiò. Uma tic nica altzxnativa dz
Kzeon&tKução, KzoKitntando a& imagznò em xzlacão ao&
pianos do cofiação, pnopoficionaiia uma computação maio
uni^oKmz z adequada do6 coitzò tomogKa^icoo zntKZ aò £a-
ÒZÒ dz zò£ofLçoò e dz Jizdiò&iibuição.

Com o intuito dz zòtabzlzczn. a validadz dz&ta ^
ca paxá UÒO ctZnico &on.am nzalizadaò 140 tomogfialiaò mio_
cáfidicas dz z&ion.ço txan&axial com TaLLo-201 utilizando-
6z a. Kzcon&tiução daò imagznò Kzoiizntadaò e a apfiz&ztxta^
ção com coitzò KZòtnitoò ao plano faontal do co fiação.

Um total dz 64 imagznò ^oiam adquifUddaò duAantz 30
òzgundoò poK imagzm ao longo dz uma notação poK 360 . Um
algoritmo dz Kzconòfuição pio posicionava imagznò òzqüzn -
ciaiò dz co fit z da baòz atz o ãpzx, òimultanzamzntz, du_
Kantz o zò^onço z a wdiòtnibuição , pzumitindo compaian.
oò òzgmzntoò miocáidicoi coruizòpondzntzò.

A coKKzlação angiogfiâ&ica fai obtida zm todoò OÒ ca
404 num pfiazo máximo dz 6 m"òzò da Kzalização da tomogna^
£ia com Tá.lia-201.
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E6ta técnica mo6txou uma 6e.n64.b4.lZda.de. de. 95* e e.6-
pe.c4.iicida.de. dt &9% quando uma Z6tzno&e con.onan.iana 6upe^
Kiox a 70% &oi con6idexada. No ca6o de Izòão ob6tXutiva
6upe.KA.0K a 50%, a 6en6ibilidade £oi de 97$ e a e6peci£i-
cidade dt

A identificação da6 axtzxia6 coKonatiianaA envolvi -
da6t individualmente., &oi de 9JÍ paKa a descendente antz_
KJLOK , de. 11% paJia a con.onan.ia diKeita e <ie 775 paia a
ciKcun&le.xa quando a obótAução e.Ka 6upe.KioK a 70*. Com
o CKÍÍZKÍO de. 50%, a identificação da de.6ce.nde.nte ante -
KioK atingiu %l%, da coKonãn.ia diKeita $0% e da cixcun -
lle.xa 72%.

0 de6eupenho da tomogn.a£ia nai LeAÕct 6upen.ion.e6 a
70% po66ibilitou a identificação coKKeta de 19% do6 ca-
606 com doença de 1 va6o, %1% com doença de 2 va606 e
661 com Ie60~e6 em 3 va6o6. No conceKnente ã& le6Õe6 de
mai6 de 50%, a identificação ioi de i%%, $1% e 551, KZ6 -
pectivamente paKa doença de 1, l e i

0b6eKvou-6e ainda que a tomogna^ia tn.an6axiat com
a Kecon6tKução de imagen6 n.conientada& pzlo6 eixo6 can -
diac06 penmitiu uma melhoK delimitação da exten6ão de
miocÕJidio envolvido, ã medida que 06 con.te6 6eqU.enciait>
exam anali6ado6. Casualmente, em 12 ca6 06, cujo6 eòtu -
do6 ^oKam n.epetido6 com um intexvalo de 6 me6eò, fioi tam_
bem demonòtAada uma excelente xepKodutibilidade da têcni^
ca.

N06606 Ke6ultado6 mo6tn.am que a tomogxa^ia miocãn,di_
ca txan6axial de e6ioKço com Tãlio-201, xeonientada peloò
eixo6 caxdZaco6,ê uma técnica, acuxada e 6enòZvel no diag_
nÔ6tico da. Caxdiopatia 16química . l6ta técnica po6ii-
bilita uma compaxação maio exata dz 6egmentoò miocãxd-c -
co6 coxxzhponde.nte6 duxantz o z6^oxço e a xediàtxibuição.
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Uo&tAam ainda que. a ã&ea total de. miocâ\dio anofunal en-
volvido pode &e.i million, avaliada com e.òta tzenica.
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1HTR0VÜÇÂ0

A cinto Io gh.a^ia miocãn.dica dz zò^on.ço com Tãlio-
201 z&tã Az t.onnando um do* tz&tZA na.o-i.nvaoi.voh maiA am~
plamzntz zmpn.zgadoA na identificação do6 pacizntzA com
doznça. con.onan.iana. AA image.no obtidaA, imzdiatamzntz
apõò o zA$on.ço e dun.antz a &a&z dz n.zdiAtn.ibuição, pnopo>±
cionam in&on.maçÕzò objztivaó com xzlação ã. diòtriibuiçã-o da

miocãidica, alzm da pnz&znça ou au&zncia dz zvi-
{ n Jdznciaò dz i&quzmia{6' n » I 7 J

Embolia zita mztodologia mzthonz noá&a capacidadz
dz dztzctax a Caxdiopatia Itquzmica, a utilização dzòta
tienica convzncional z ainda limitada pzla vaxiabilidadz
zntxz oò oboZfiva.doA.z6, zxpcA.ic.ncia pnzvia com o mztodo z,
pfiincipalmzntc , pzlah catiactciZ&ticaò inzizntzò ã &ua
natuxzza bidimznòional. A dificuldade de diiczfinimznto
zntiz diÇztLZnçaò Kzaionaii dz peA£u&ão , &ecundãniaò ã
atenuação au eipalhamznto, z vzudadziio* dz^iciti dz pzi-
fiUòão miocândica, conòzqflzntz* ã i&quzmia tn.aniitOA.ia ,
inVioduz limitaçõzò adicionai* impoA.tantZò.

Hot último* anoò, com o dzòznvolvimznto tzcnolõ-
gico alcançado, ton.nou-6Z pohòZvzl a aplicação da tzenica.
dz tomogfia^ia tn.an&axial KotatÕKia õ cintilogKa^ia miocaK_
dica dz pzA-iuòão com Talio-201. A paA.tin dz zntão, a to-
mogna^ia miocãidica txanòaxial dz zòfoKço com Tãlio-201
tzm tido dz&tKita como uma mztodologia AupzA.ion. ã cintilo_
gna^ia bidimznòional convzncional paxá a dztzcção z ava -
Ilação da zxtzn&ão da doznça con.onaA.iana ob&tn.utiva * •

' . ?an.atzlamzntz, tambzm tzm òido atKibuZda ã tomogn.a-
faia miocândica Aupznionidadz tanto na idzntif^icação z lo-

calização como na avaliação da zxtznião da6 ãn.zaò in^an.ta_
do miocãn.dio* ' ' .
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Jzcnicas computadon.izada6 quz pn.Kni.tz.rn a n.zonJL-
zntação da& ima.ge.no tomogxã^ica&^alzm de bon.ne.cin. in&oi-
maçõz6 quantitativas da dÍ6tn.ibuição espacial e tzmpoKal
do Tãlio-201 no mioctuidio , são dz&cn.ita& como xe.can.6oA
auxilian.cs na me.lkoh,a. do de.6e.mpe.nho diagnostico da tomo-

No6òa zxpe.n.i.£ncia pn.ê.vi.a, e.ntn.ztanto, avaliando
compan.ativame.nti a inteJipuztação quantitativa e qualita-
tiva, não demonstiou 6uptfLÍofiidade. e.6tati6ticamzntt sig-
nificativa de. ne.nh.uma destas du.a.6 moda.Hd.adz6 de anãli -
6t. Contudo, a utilização da Kzcon6tn.ução de imagzn6 n.z_
onJLe.nta.da6 pzloò zixos can.dZaco6 mo6tn.ou-6z uma tzcnica
ac.un.ada e 6znsZve.l no diagnóstico da Candiopatia lsqu&mi

" 5 '

òtndo, obje.tivou-6t ne.6te. zstudo avalian.
06 szguintzs O6pzcto6 atnavzs da tomogfia£ia miocandica
tKansaxial dz Z6£on.ço com Talio-201 •

1) a 6Zn6Íbilidadz z Z6pzci$icidadz do mztodo no diagnõs_
tico da doznça con.onaK.iana zm um zxpn.z66ivo númzn.o dz
padzntzò, pn,o6pzctivamzntz;

1) a 6zn6ibilidadz na idznti&icaçao das aKtzKÍa6 envolvi^
das individuatmzntz;

3) a acuKacia na identificação dz doznça dz 1, 2 z 3 va-
sos ;

4) a possibilidadz de utilizan.-6z, atn,avzs dz imagzn6 n.z_
onizntadas, somzntz con.tz6 in.onta.is ao cotação pana
comparação zntn.z as iaszs dz zsion,ço e de n,zdiòtn.ibui_
ção;

5) o dzszmpznho da tomog\a&ia na zxata avaliação da zx-
tznsão dz miocãn.dio anonmal znvolvido.



MATERIAL E UtTOVOS

VOPULAÇÃO

foram incluídoò neste tòtudo 140 pacientes submz
tidos a tomo grafia mio car dica. dz zsfarço com Tãt-to-201
com finalidade diagnostica os quais falam pootzn.iofime.ntz
submetidos também Ti cintcoxonafiiogfiaria para avalia*. a
presença dz doznça coronariana obstrutiva.

Os critérios dz exclusão faram: historia de in -
&QJito do miocãfidio Kzczntz [in^znioti a 6 òzmanaò); annit_
mia vzntfiiculaA potzncialmzntz gnavz não controlada; do-
znça concomitantz do músculo caidlaco ou oio-valvulati; e
a incapacidadz dz zxzficitan-oz zm zòtznia Kolantz.num «Z
vzl mínimo dz £5$ da fazqUzncia cardíaca máxima pizviòta
paia a idadz. Aqueles pacientes com nipzKtznsao antzii-
al sistêmica, desde quz atingissem os nluzis dz trabalho
cafidlaco exigido, fatiam incluídos no pfizszntz zstudo.

TESTE ERG0MÉTRZC0

0 teste dz z&fanço fai xzalizado em zstziia n.olan_
tt segundo o pio to colo dz 5/tuce, sendo o Tãlio-201 injz'
tado no p!co do tsfanço e continuado o exeiclcio po\ 45
a 60 szgu.ndos adicionais, A monitonizacão zlztuocaKdio-
Qfiaiica continua fai obtida mediante as derivações aVT e
V$ modificadas ,stndo leitos Kzgistfios ao &inal dz cada
zstâgiu. foKam simultaneamente também realizadas toma -
das dz pressão arterial nos membros superiores. Os rz-
gistros zletrocardiográficos , durante a recuperação, fa-
ram faitos no ÍÇ, 2?, 3Ç, 59 z 10Ç minutos. Todas as me
diçõzs cardiovasculares farxm suspensas para a realiza-
ção do teste e cs indivíduos faram estimulados a zxtrei-
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tan.zm-6z atz pnÔximo da zxauòtão.

Os cfL4.ttA.loi de. intzn.nupçao do tzstz £on.am a pit
sznça de sintomas ou o4.na.JU, cnzsczntz e pn.ogn.zssivo6 ,
Auge.òt4.vo& de. isquzmia miocandica. (como o de.*envolvimen-
to de. alte.fLdc.ot6 do szgmmznto ST no zlztnocan.diognama,ou
aínda an.K4.tmia vzntniculan.). A pnzsznça de ininadzsnivz
tamento do 6zgmznto ST igual ou maion. que. Imm com duxaç.ão
Aupe.fLÍoft a 0,0$ òegandoò &oi intzn.pfLe.tada como um tz&tz
positivo pan.a iiquzmia miocãn.dica. Em vigência de altz_
naçõzò n.o zlztA.ocan.diogA.ama ba&al, que intzn.^zn.i&&zm na
inâliòz duA.an.tz o e.6£oA.ço, o traçado fioi intzn.pn,ztado c£
mo inconcluòivo. Oò achada de dot ton.ac.ica, hipzn.tzn-
òão anXzKial ou aAAitmia vzntfiiculaA, , iAoladamzntz, ca-
n,actzn.izavam um tzòtz alterado.

AMGI0CARPI0GRAFIA

0 catztzA.iimo can.dZaco ziquzKdo &oi nzalizado pç_
Ia tzcnica de Sonzi, conòiòtindo na cinzcon.onan.iogn.a£ia
e vzntKiculogn.a.{ia contnaòtadai, A pnzòznça dz zòtznoòz
em uma ou maio anAtAiai coA.onan.iiu ou 6zu& namoi pninci^
pai* caKattznizavA a doença con.onan.iana , òzndo utiliza-
dos dois cKitznJLos dz quantificação angiognÁ^ica, nz6pzç_
tivamzntz, iupznion a 50% z 10%, Baszado* nzsta avalia -
cão os pacizntzs ion.am classiiicados como òzndo po Atado -
KZ6 dz Iz6cio ob6tn.utivat dz ac.on.do com a zxtzn6ãa da do-
znça,zm 1, 2 ou 3 vasos, A cononaniogna^ia ioi con6idz-
Kada nzgativa pana doznça con.onan.iana obò&iutiva higni^
cativa em pnzòznça dz z&tznoòo, angiognâ^ica in^znion a
501 ou dz innzgulanidadz panXztais no6 vaioò. Com nzla-
çao ao vzntniculognamatioi izita. a analisz da contn.atili
dadz òzgmzntan. na pnojzçao CAP 30° e calculada òomzntz a
fração dz zjzçao.
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TOUOGUriA UÍÕClRVlCA COM TKLIO-201

A tomogxaiia £oi obtida, apoA o e<« ioxço z cem um
intzxvalo dz 3-4 hoxaò [xzdibtxibuição) atxavzò dz uma
aquiAição complzta ao longo dz 360of utilizando-Az uma
matxiz 64x64xS com 30-45 &zgu.ndoò pon. imagem, P'tev̂ amcrt
tz dztalhada no Capitulo 7 (pagina $ ). 0 zquipamtnto
zmpfLZgado ̂ oi um tomo g na £ o dz zmi&òão SIEMENS-ROT AC AME-
RA acoplado a um computado*. INFORHATEK STMIS IV.

A* imagzni tLZCon&tfiuZdai pon. um algonttmo dz cor±
volução invztitido, oiizntadaò dz acondo com oò zixoò do
cotipo cAam, pohtziionmzntz, KzoKízntada* em Kzlacão aoò
zixoi do .colação pana a inteApn.ztaç.ão. 0ò ptioczdimzntoA
z ztapai paxá a Kzonizntacao da* imagznò z&tão dzmonò -
txadaò na FIGURA I.

0 opiKadoK, mzdiantz òzlzção manual, dztznmina
a oHJLzntacão do longo zixo do co fiação no coKtz
òal original maio zxpuzòòivo, gziando o ângulo dz
ção pana a puimziia Kzonizntação. Saòzado ntòtz coKtz
z ioxn.zc.ida, ainda- pzlo opzxadox, a oxizntação do zixo
iagital oxié Inal do coKação, gzxando o izgundo ângulo
dz coxie.ção paxá a nova tizoxizntação. PoòtzxioXmzntz ,
<U imagzni oxiginaiA adquixida* òão xzconòtXuZdaA z xzo_
xizntadaò, mzdialmzntz z òupzxioxmzntz, dz modo a pzxmi
tix a coincidindo, zntxz OA planoA dz coxtz ixontal ao
coxpo z ixontal ao longo zixo caxdZaco. EAtaA ztapaA
pxopoxcionam, iinãlmzntz, coxtzi pzxpzndiculaxzA ao
longo zixo caxdlaco [plano ixontal do coxaçao) toxnando
mail ade.qu.ado o alinhamento zntxt imagznA dz ZAÍOXÇO e
de xzdiòtxibuição paxá compaxação zntxz OA divzXAOA AZQ_
mzntoA do miocaxdio adjaczntzA e contíguo*. CoxtzA AZ-
qüznciaò da baAz até. o apex Aão apxzAzntadoA Aimultanza
mtntz, Topogxaiicamzntz, aA xzgiõzA do mioccixdio dzli-
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REORIENTAÇÂO NO PLANO TRANSVERSAL(P ANGULO)

REORIENTAÇÂO NO PLANO S A G I T A L ( 2 ° ANGULO)

CORTES PERPENDICULARES AO LONGO EIXO CARDÍACO

ANTERIOR

SEPTAL

INFERIOR

ASPECTO FINAL DA IMAGEM R E 0 R I E N T A D A ( P L A N O FRONTAL)

FIGURA 1. VloLQKCLma. moòtfiando a Aiqüíncia. de pKoc.tdlmzn.too
pa\a a fitoxíintação dtxò imagino pzloA zlxoò Z
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nzadas nos cortes frontais reorientados pito conação são
divididas em oito segmentos: anterior (A); antero-late-
rat (ALI; lateral (L); iniero-lateral (ILJ; inferior 11);
in{ero-septal (IS); septat (S); e an£e4.o-4ep£a£ (AS).

A -tn-Cê ip-tcíação é &zmi-quantitativa ba&zada em
uma tocata colonida continua ou &nacionada que zxpnzò&a
a dÍAtn.ibuiçã.0 z&paciat nztativa da atividadt do Jatio -
201 no miocãjidio. Vz^icti pzn^u&ionaiò tnanòitÓnioò ca-
Aactznizam iòquzmia, enquanto dz^zitoi pzn*it>tzntzò de
pzn^uião são intznpnztado& como ^íbnosz. A pn.zie.nca dz
n.zcupzn,ação pòJiciat da atividadz nztativa em òzgmzntoò
pnzviamzntz anonmai* z~atnibuZda ã associação dz £ibnoòz
mais i&quzmia, casuctziiizando a nzdiòtnibuição incomptz-
ta. Evzntuatmzntz, pode. òzn identificado o aumznto dzs-
pnoponcionat da cavidadz do vzntnZcuto z&quzndo dunantz
o zslonço, szcundãf.io a insuficiência v&ntnicutan zsqucn_
da.

A avatiação da localização z a zxtznòão da dozn-
ça cononaniana £onam obtidas associando-sz a topogna^ia
do szgmznto miocãndico nas imagzns tomognãfiicas ao tznni
tonio dz distribuição das antznias cononanias , como z
ilustrado na FIGURA 2 . Vzsta &onma, podz-sz idzntiii-
can individualmzntz as antznicLS envolvidas , bzm como
clasòi^ican a doença em 1, 2 ou 3 vasos. A tentativa de
quantificar o gnau de obstrução coronariana não boi rea-
lizada devido as limitações , reconhecidamente, dos atri
butos qualitativos da tomognaÇia miocãrdica de esforço
com Tâlio-201*3).

AMXLISE ESTATÍSTICA

A sensibilidade, especificidade, valor preditivo
positivo e negativo, e acunãcia global do teste {oram
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ANTERIOR

2
ui

INFERIOR

FIGURA 2. Víagnama. mostrando o WiAÀJtúnÁJO dt diòtxibíUção dai

oonoriâ/Uaò em MX.aq.ao aoò cotvttò ^nontaU ao conaçÕo (A),e o& CJU-

tiitáoh paAA a idwtLúicação do& vaioi indivíduaZmznte. envolvido* (B).

axtíxia dtòc.ztido.*vt<i antt/Uon.

antuiia cotoriã/Ua diAtita.

a/ittfúa
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calculado* òtgundo (oxmulaA pn.tvi.amtn.tt dtòCKitaò [pági-
na 45). A comparação tn&it 06 Jit&ultado* obtido* ttnpit-
gando-tt o* doiò limianzò de. obò&iução coionaKiana òigni^
£icativoA, Ke.optztivame.ntt maio* qut 50% c 70?, £oi Kta-
lizada ptlo TtAtt dt Chi-quadiado paia compactação dt
pKopoiçdtA.
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RESULTAPOS

TOTULAÇÃO

O* dado6 clZnlco* z taboKatoKlal* da população e.*-

tudada z*tão *umaKlzado* na TABELA I .

Vo total de 140 paclzntz* incluído* nz*tz z*tudo ,
70* e&a* do *zxo masculino e 32 do aexo ivmlnino, com Ida-
dt* vaxlando de 32 a 72 ano* [mídia, de 53 - 9 anoAj 0
d-cagrtÕ -̂tcco c^cni.co piií- tomogxa^la. mJLoccLKdica com TãZXo-
207 tua. de an^na de e.ò^oA.ç.0 em 631 (ÍÍ/I40J do4 CCLÒOÒ, an
gina de A.epoaAo em Hl (25/140) diltA e havia hlòtõila com
patZvtl com Incauto do mlocãndlo piívio em 32$ (36/7 72) .
Somente 701 (74/740) eftam a&4 into mítico* do ponto de vl*ta

caxdio v<u cuia*.

0 ti*ti cKgomttKlco Ke.aliza.do em cstiiKa KOtanto,

boi poiitivo em 771 (700/740) do4 pac-cen-te^, nega^cvo em
231 (32/740) e .tnconclaJxvo em 61 (f/740) dê/e^. 0 duplo
pxoduto mtdio alcançado &oi de 27,í - 2 . 7 0 3 , Atndo atin-
gido 92 - 31 da bwqü.incloi catidZaca, máxima pltvlòta paKa
a idade..

Um Ktòumo do* achado* anglogxtiico* t*tã demon*tfi±
do na TABELA 2. A CoKonoanJiogfia^la, itatlzada num piazo
inieAion. a *ti* me*e.* do e*tudo clntllogxâiico, dejnon*txou
cotonã/iia* ang.LogAablcame.ntc no rimai* ou iKKzgulaKldadt* pa
fUe.tal* não ob*Uiutlva* em 2* paclentt*. tm 2 ca*o* havia
le.*õt* initKloKe.* a 50% e., em 3 Indivíduo*, botam dttzcta-
da* apzna.* iA.rizgu.laA.ida.dz* pa/ilztaiò, 0 vzntA.iculogA.ama
boi no rimai tm todo* o* ca*o*. Uma paclzntz tinha ?nolap*o
de. Válvula \Mtnal.
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TABELA 1 .

DADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DA

CARACTERÍSTICA

I T DE INDIVÍDUOS

SEM DOENÇA OORONARIANA

COM DOENÇA CCRONARIANA

ESTENOSE^SOK

ESTENDSE 2.70K

IDADE ( M É D I / & P )

SEXD(H i M )

INFARTO DO MIOCARDIO PRÉVIO

ANGINA DE ESFORÇO

ANGINA DE REPOUSO E ESFORÇO

DOR ATÍPICA

ASSINTCMÁTICOS

TESTE ERGOMÉTRICO POSITIVO

TESTE ERGOMÉTRICO NEGATIVO

TESTE ERGOMÉTRICO INCONCLUSIVO

DUPLO PRODUTO

Z FREQÜÊNCIA CARDÍACA MAXIMA
PREVISTA

ECG B I REPOUSO NORMAL

ECG EM REPOUSO ANORMAL

POPULAÇÃO ESTÜDADA(N=140X

N ( Z )

140

28/140(20%)

112/140 (80%)
94/140(67%)

53 + 9 ( 3 2 - 7 2 )

108:32

36/140 (26Z)

88/140(65%)

25/140(18%)

13/140 ( 9%)

14/140 (10%)

100/140 (7K)

32/140 (23%)

8/140 ( 6%)

27,8 ±2.IO3

92±3
48/140 (34%)
92/140 (66%)



TABELA 2.

DADOS ANGIOGRÁFICOS DA POPULAÇÃO COM DOENÇA CORONARIANA OBSTRUTIVA S IGNI -

FICATIVA*UTILIZANDO-SE OS CRITÉRIOS DE SCR E 70K.

CARACTERÍSTICA ESTENOSE^SOK
(N=112)

ESTENOSE»70K

ALTERAÇÕES DA CONTRATILIDADE
SEGMENTAR

ARTÉRIAS INDIVIDUAIS CGM
OBSTRUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DAS ARTÉRIAS

COM OBSTRUÇÃO SIGNIFICATIVA

DESCENDENTE ANTERIOR

CORONÁRIA DIREITA

CIROJNFLEXA

EXTENSÃO DA DOENÇA CORONARIANA

1 VASO

2 VASOS

3 VASOS

MÚLTIPLOS VASOS

36/U2 (3K)

208/336 (62%)

91/208 (4*8)
71/208 (34%)
15/208 (22%)

15/112 (40%)
38/112 (34%)
29/112 (26%)
67 /U2 (60S)

39/94

170/282(60%)

76/170(46%)
55/17062%)
39/170(22%)

39/94 (41%)
34/94 (36%)
21/94 (22%)
55/94 6S5)
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Ma população de paciente.* com doença coJionan.ia.na

ob*tAutiva Ugniiicativa ( > 5 0 * ) , 40% (45 /112) Unham

le*ão em 1 VOA o , 34% [3Í/112], le*b~e* em 2 va*a6 e 26%

[19/112), le*õe* em 3 v<uo4. Q.ttan<fo o cA-tíê*<co de obt&iu

ção *igni£icativa *e Ae.6tA4.ngiu a le*ò~e* AupeAioAe* a
70%, 41% (39/94) tinham doença de 1 vcuo, 16% [34/94) ,
doença de l vaio* e 22% [21/94], doença de 3 vaio*. A
anãliòe do vzntAicutogAama Atvzlou anoAmatidadeò da con-
tftação òtgmtntaA em 2S% [39/140] do6 ca*oi, èzndo que em
3 dele* não havia hiitÕAia òugettiva de in^OAto do mio -
cÔAdio pAevio.

ASPECTO VA IMAGEM REORIEWTAPA

A fieoAÍentaçÕ.0 da* imagenA tomogAa£ica& peto* ei-
xo* caAdlacoò pAopoAdonou imagem tecnicamente adequada*
*ob oò a&pectoò de confia*te, de Ae*olução e de *implici-
dade paAa inteApAetação. A delimitação da cavidade ven -
tAiculaA e a melkoA definição do* tzAAitêiio* de di*tAÍ -
buição va*culaAt em Aelação ao* *egmento* do miocaAdio ,
{oAam ob&eAvada* de um modo

A FIGURA 3 ilu*tAa o ca*o de um paciente com to-
no Amai *em doença coAonaAiana angiogAaiicamente.

0* coAte* AeqUznciai* da ba*e ate o apex, *imultaneamente
duAante o t*^oAço e a &a*e de Aedi*tAÍbuição, peAmitem de_
monitAOA uma di*txibuição homogênea da atividade do Tãlio
201 em todo* o* *egmento* adjacente* e contíguo* do mio -
cÁAdio. No* coAte* pAOxitnai* o* *egmento* coAAe*ponden -
te* ao *epto inteAventAiculaA, ao nível do tAato de *aZda
do ventAZculo e*qutAdo, têm noAmalmentt atividade* meno -
Ae*.

Em *ituaçõe* onde tAam identificado* dê£ict* de
ptAiu*ãof tAan*itoAÍo* ou pe.A*l*tente* , boi evidenciada
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ainda pzlas imagzns tomogrã^icas rzorizntadas uma mzlhor
definição d& zxtznsão do miocárdio anormal znvolvido. A
riGURA 4 ilustra um caso de. um pa.cie.nte. com Izsão do. um
único vaio, supzJiior a 10% , onde. sz obszrva , atravzs do6
coitzh 6tqU.tnciaiò, a exata zxttntão de mioccitidio hipope.*-
fiundido durante, o eA^oiço. A& imagtnò de fiediòtKibuição c£
fiactziizam o deficit than&itôiio conmpondendo 5. iòqutmia
e.m tzfifiitõfiio de distribuição da an.ten.ia con.onan.ia direi-
ta.

PA POEWÇA C0R0NARIAWA

0 dtòzmpenho da tomogn.a^ia miocâà-dica tn.antax.ial
de tAffO.-ço com Talio-201, utilizando imag&m Kzonientadai
na avaliação da Can.diopatia Iòquímica, zòtã &uman.izado na
TABELA 3 .

04 doih cnJ.ten.ioi de obòtn.ução angiogn.a^ica, de

10% c 50$, mo6tn.an.am uma òznòibilidadz de. 95S e 9 7 1 , neò-

ptctivamentt, com eòpeci{icidade& idênticas de. &9%. A

acurada global &oi de 93% para zò/e.nosz& maioxzs quz 10%

t 90S pan.a aquelas lesões Supzn.ion.zs a 50%. Ks di£en.zn -

ças observadas não alcançaram nZvzis zstatisticamentz SÍQ_

LOCAÍI2AÇA0 E EXTEHSKO VA VOtUÇA C0R0WARTAMA

A idznti&icação das artérias znvolvidas com os
dois critzrios utilizados [50% z 10%) zstã rzsumida na
TABELA 4.

Vas 10% artérias individuais , com Izsao 'jupzrior
a 50%, loi possZvzl corrztamzntz identificar S9| daquelas



FIGURA 4. Coutu tomoQ*S.lic.o& òucuilvoi liwntoUA ao COMLÇRO,comparando imagino de u&otiç.o e de

KedUtnÁ.balq.ãotde um pacÀJíntz com lòquemia de paAQ.de. in{fi.fU.oK.ExÀJ>tz um déficit tMLnAitíitUo de

ão no& &e.Qme.nto& i.nÍQJÚJon.<Ui utzndzndo-òz da ÒOÒC at£ o õpex.Gó poA&t> de imagznò tem a

diAtxLbuÁção que na T1GURA 3.



TABELA 3.

VALOR COMPARATIVO DO DESEMPENHO DA TOMOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA DOENÇA

CORONARIANA/UTILIZANDO-SE OS DOIS CRITÉRIOS DE SEVERIDADE; 50% E 70% .

ESTENOSE>70%

SEM DOENÇA CORONARIANA

COM DOENÇA CORONARIANA

SENSIBILIDADE

ESPECIFICIDADE

VALOR PREDITIVO POSITIVO

VALOR PREDITIVO NEGATIVO

ACURÁCIA GLOBAL

25/28

102/112

91%

97%

69%

907o

25/28

89/94

9555

897o

97%

837o

937o

NENHUMA DIFERENÇA ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA FOI DEMONSTRADA QUAN
ESTES RESULTADOS FORAM COMPARADOS,
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TABELA 4.

RESULTADOS DA TOMOGRAFIA NA IDENTIFICAÇÃO DAS ARTE'RIAS ENVOLVIDAS E NA
AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DA DOENÇA CORONARIANA,

CARACTERÍSTICA ESTENOSE^50% ESTENOSE>70K

ARTÉRIAS INDIVIDUAIS COM
OBSTRUÇÃO

DESCENDENTE ANTERIOR

CORONARIA DIREITA

CIRCUNFLEXA

TOTAL

EXTENSÃO DA DOENÇA

1 VASO

2 VASOS

3 VASOS

MÚLTIPLOS VASOS

80/91 (88%)
57/71 (80S)
33/46 (72%)

170/208(82%)

40/45 (88%)
31/38 (81%)
16/29 (55%)
47/67 (70%)

69/76 (91%)
45/55 (82%)
30/39 (77%)

144/170(85%)

35/39
28/34 (82%)
14/21 (66%)
42/55 (76%)
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na de.6ce.nde.nte. ante.nJ.oK ,&0% dai localizadas na coronãria
dirtita e 725 daò situadas na ci>icun&lzxa. 0 diagnostico
de dotnça de I vaso boi itito em %%%, de 2 vaéoa.em S í l
e de 3 va404,em comente 55% da&

Quando o crittrio tmprzgado &oi o de 70$ de
çao laminai, 91% de atitttiah de.& ce.nde.nte. antCKion.
idcntifricadaò, 11% de, cononâniaò diniita e 771 de cix.cu.n-
ile.xa. 0 diagnÕ&tico de doe.nça de, 7 vaòo ioi ^tito em
£ 9 | da& ca&o&,de. Z va&ofi, em S?f e de 3 ua^oA.em 66% do6

Em amò a A ai òitaaçõ&ò o& fie.&altadoò ta.n\bo.m não
mo&tnaxam di^tuzncao e.òtati&ticame.nte. òigni&icativaò, e.m-
boia tznha òido ob&e.fivada uma tcndzncia a ide.nti^icafL-&z
rwlhon. a doznça de 3 vasoò com o ciitznio de 10% do que
com o dt 50%.

A FIGURA 5 iluòtxa o eu o de um pacitntt com le.-
&ão dt 2 vaòoò ondt òt obòziva, nos coxtzt &tqHe.nciai& ,
um dz^icit de pzK^tisão no ttKtitÔKio de distribuição das
aJitítUas dtsctndtntz antiniou e coKonáuia diitita. Exis-
ti, um dl & ti to pztsisttntt txttnso nos stgmtntos antzuiou,
Stptal t inbtKioK canacttKizando &ibnost. kò ima.ae.nb £<u
dias mostram it distribuição parcial znvolvtndo o stpto t,
em mtnor inttnsidadt , a rtgião initrior, caratttrizando
a pnzstnça. dt isqutmia associada. Estt caso txtmpli^ica
o valor da tomo grafia na dzttcção dt isqutmia t avalia -
ção da localização t txttnsão da dotnça coronariana.



10!.



I0Z.

VISCUSSXO

A distribuição da atividade do Tãlio-201 no mio-
cãrdio, que fLtpJLtstnta. o &luxo coronariàno relativo, se
expressa na dntilogra&ia miocãrdica de esforço em 2 di-
mensões. Assim sendo, a xe.pxi6e.ntac.ao tridimensional at^
cançada com a tomoQua^la KotatÔKla tJian&axlal pxopoicio-
na image.n6 tecnicamente. òupeKiõKti e. mais confiáveis pa-
Ka a avaliação da Caxdiopatia Jsquêmica.

Üm nâme/LO significativo de publicações tem de-
monstfiado a capacidade da tomogtia£ia miocâidica tAansa -
xial de eòfranco com Tãlio-201 em identificai a presença
de doença cotonatiana, no mZnimo, tão bem quanto a cinti

1 2 9 7 0 7 3 7 9 ) ~"

log*.a£ia convencional1 ' ' • ' ' , Nossa experiência
também sugere que a utilização de técnicas tomo gráficas
melhora sensivelmente a habilidade em detectar isquemia
miocãrdica . Em estudo prévio comparando a interpre-
tação visual com a analise quantitativa da tomogra^ia ,
embora nenhuma diferença estatisticamente significativa
tenha sido demonstrada para o diagnóstico da coronariopa^
tia, £oi sugerido que esta técnica permitiria melhor ava^
Ilação da localização e extensão da doença coronariana.

0 presente estudo objetivou determinar, num nú
ro significativo de casos clínicos, a sensibilidade
nóstica da tomogra^ia miocãrdica com Tãlio-201, utilizan-
do imagens reorientidas pelos eixos cardíacos, além das
vantagens alcançadas com a apresentação dos cortes fron-
tais simultâneos para a localização e avaliação da exten^
são da doença coronariana obstrutiva.
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ASPECTO PA IMAGEM

Oò aòpectoò técnico* daò Mna.gz.nA tomogrã^icaò ob~
tidaò no6 140 pacienteò confirmam aò vantagenò previamen-
te deòcritaò com Aelação à auòencia de diòtoròão, contraò_
te de. imagem e milho fia. na relação da ativida.de. órgão ai-
vo/radiação de. fiundo. Excito peJLa. di6va.ntage.rn na daia -
ção 6upe.tiiof(. do tesspo dt aquisição daò imagznt ao longo
de 360°, noòòoò ackadoi xz^oKçam a impiz&òão de. que e&ta
metodologia pnopofitiona image.no tecnicamente òupefiioieò
e, conseqüentemente, maio con&iâvei&.

A po&òibilidade dt AtoKientai a icconòViucão daò
imacenò peloò eixoò do cotação tn.ou.xe ainda vantagens adi^
íionaiò. A apfieòentação de co*iteò ^Kontaiò ao cotiacao ,
òeq&endaiò da baòe ate o âpex, permitindo companan àimul
taneamente òcgmentoò coKtieòpondtntzò do miocâidio durante
o eò^oKço e o fiepouòo , toxnou. a. anâliòe daòimagcnò maio
compxetniiva e menoò òujzita a influencia de vaxiaçõeò
entfit obò eivadoKeò. TanalelcLnentt, a. capacidade pa.ia me-
Ihofi avalia* a extenòão do miocânidio envolvido jj-ccou tam-
bém demonòtAada.

0 aòpecto da tiegião apical merece uma obòenvaçãt
adicional, A deòpeito de antcmicamente haver uma diminui^
cão da eòpeòòura do miocâidio naquela topografia, aópec~
to muitaò vezeò duvideòo evidenciado na cintilogra^ia con_
vencional, não ^oram rtgiòtradoò taiò duvidaò diagnõòti-
caò naò imagem tomogra^icaò. Sob o ângulo da tomogra^ia
foiçou dentonòtrado que o "adiamento apical" poderia òer
muito maio um artefato da imagem bidimenòional do que uma
alteração real, poòòibilitando a correta avaliação do tò_
tado de per^uòão do miocárdio. Oò corte* longitudinaiò
ao coração ^oram definitivo* para a avaliação deòta re-
gião.



104.

PACIENTES SEU VOENÇA COROMARIAWA

Oi no66O6 Jie.6utta.do6 com relação ao dt6empenho da
tomogra^ia utilizando imagen6 reorientada6 hão 6tme.lh.an -
te.6 ao6 dado 6 publicado6 na literatura^*' 6'. A* di^icul^
dade.6 6zctindân.ia6 a atenuação interna e 6uperimpc6içao de
e6trutuxaò, minimizada* 6en6ivetmente pelo6 atributo 6 da
tomo grafia, não loiam 6uiiciente6t entn.etan.to, pana evi -
dencian. e6pediicidade 6upenioK.

A pxz6e,nça de de.&eit06 tK*n6itÔKio6 de peK&u6ao
em pacizntt6 com coKonã\ia6 angiogKa^icamtnte noKmaiò, a
6emzlhança do que, oconjie com a cintilognafaia conve.ncion.al,
provavelmente fitpne6enta , em algun6 ca606, t6tudo6 &aü>o-
po6itivoò pana doença ob6tsiutiva angiogKã^ica e não &al6o-
po6itivo6 poma. i6quemia miocâíidica. E6tt6 zxemplo6 6e *e-
ienem aquele* ca6O6 onde exi6tia ?notap6o de Válvula Ui-
Vial, ou ainda angina de peito com coAonãnioA nonmai6, fiz-
conhecidamente, cau6O6 de ne.6ulto.do6 £al6o-po6itivo6* ' .

PETECÇX0 E AVALIAÇÃO VA, VOEUÇA C0RONARIANA

A população de paciente6 identi£icado6 ne6te e6tu-
do, como pontadoxe6 de doença cononaniana ob6tKutivat apne_
6enta alguma6 peculiaridade.* que merecem 6tr 6alientada6.
Vrimeino, reuni paciente6 re&erido6 a um 6erviço z6pzcialiL

zado para definição diagnÓ6tíca. Segundo, ^oram analisa-
do6 prospectivamznte 6omente aquele6 6ubmtido6 a catettri6_
mo cardíaco. Terceiro, 06 paciente* con6tituem um grupo
cujo nível de M&orço alcançado para a ncalizaçao da tomo-
gra^ia £oi ótimo ( 155 da &reqü.encia cardíaca maxima prt-
vi6ta).

Uiòmo con&idziando que. a interpretação da* tomogra
boi efetuada por pelo menoi 2 ob6trvadora, 6cm co-
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nhedmento de qualquer do* dado* clinico4 e laboratoriais,

existe na.tu.KaJim9.ntt., petas características acima, menciona^

das, uma tendência a um m9.th.0K resultado na avaliação diag_

nôstica desta população. Ve &ato, a sensibilidade diagnÔs_

tica com ambos os critérios de severidade da lesão corona_

/Uana [50% e 70%) ^oKam AimilaAiA 9. aupejiiom a* habitu-

almtntt dt&cKitaà (TABELA 5).

£ int9.K9.èòant9. o bato de. que., no entanto, o pe* -
lit de. identificação dai anJLcKiab , individualmente doen-
tes, Ae manteve liei a utudoò publicado* na UteKatuKa*
7 791, l p
7 791 -* . A aKtexia descendente anteKiou e aquela com identi,
£icação tomog/iãbica mail freqüente e milhou, covielaciona-
da ao A achado A angiogiãbico*. Geralmente, o aApecto tomo_
gfiãbico moAtxa em AegmentoA coAieApondenteA a diAViibui -
ção da oAtexia descendente antctiioti, nZveiA de atividade
Kclativa do Tãlio-Z01 AupenioieA aoA OUVLOA AegmentoA, o
que peh.mitJLn.cmque mesmo pequenas vaJiiaçõeA ̂ oAsem melkox
identi$icadaA. Já o desempenho da tomogiabia no conccK -
nente ã identificação da aKtíiia ci*cun$lexa boi Aignibi-
cativamente supenioii e certamente secundário ao A atribu-
to A da tomografia, quando comparado ã cintolograbia con -
vencional.

A distribuição topogrãbica dos segmentos do mio -

cãrdio e sua relação com a distribuição das artérias cono_

nãrias boi bem evidenciada pela tomograbia utilizando-se

os cortes b*0*1**** ao coração. Contudo, a possibilidade

de identi bicar a extensão da doença coronariana inúmero

de vasos acometidos) f embora satis bato ria, mostrou que

a tentativa de extrair inbormações anatômicas, baseadas

no aspecto tomogrãbico, e, até certo ponto, problemática.

A presença de tesão em mais de 1 vaso, desde que

a tomograbia de perbusão b(ín^a^^n^Oimi9' na distribuição /te.
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TABELA 5.

RESULTADOS DA TCMOGRAFIA NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA CORONARIANA COMPARATIVAMENTE
AOSDADOS DA LITERATURA.

AUTOR SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE VALOR PREDI- VALOR PREDI- ACURACIA
TIVO + TIVO - GLOBAL

Go,R. E COLS.

96Z

N-44

CAT 100%

TAMAKI.N. E

N-47
IAM-47
SB1 CAT

TAMAKI,N. E
N - 3 8

CAT 100%
IAM-?

BATEMANJ.

IAN* 9
CAT* 31

PANTOJA,M.

COLS.

COLS.

E COLS.

E COLS.

89%

96%

92%

96%

97% 83% . 94%

92% 97% 80% 90%

92% 94% 92%

N-140
IAM. 36
CATIOOK

91% 89% 97% 69% 90%
95% 89% 97% 85% 95%

MEDIA 9 B 89% 96% 80% 91%
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lativa do Talio-201, pAzssupõz atividade, "noAmal" naquz-
lt stgmznto dz mznoA dziicit pzA^usional. Assim, um Ka-
zoâvzl nwmzKo dz indivíduo* tom Izsõzs dz 2 e 3 vasos põ_
dz SZA identificado, ponzm a analisz sugzAia 6*izqU.zntz -
mente. tAatan-sz da possibilidade dz lesão na afitzKia "X",
aòiociado a "V ou nZn» Eòpzci^icamzntz , zòta situação

tAaduzia em tz&ão da afitZKia dz&czndzntz antzuioK maio
â diizita ou cinc.unble.xa [dzpzndzndo do padtião dz

dominância anQiogfta^ica), ou ainda da coAonâiia dinzita
z/ou ciAtu^lzxa itambzm Kzlativo a dominância anaiognâ^
ca). CumpKZ XZ&ialta*. quz zm nznhum ecuo, znttiztanto ,
pacizntzò com IZ&ÕZÒ dz 3 vaòoà dzixatiam dz tzn uma tomo_
Qtia$ia po&itiva, já qut dz^zitoò iZQmwtatiz* múttiploò &o_
Aam uma con&tantz zm noòòa população, a dcipzito da idzn_
ti^icação daò ZZÒBZÒ daò 3 aKt"ÍKÍai não acompanhai z&ta
tzndzncia.

7WFART0 VO MO&KVIO

Apznat 36 do6 140 pacilntz* inctuZdaò nzòtz z&tu
do tinham infiatito do miocaAdio p/izvio, òzndo quz 14 dzò-
tz& dzmon&tnaKam i&quzmia cintilog/ia£icamzntz no tzKKÍtô_
KÍO do inhaito ou a distância.

Rzconhzcidamzntz o diagnóstico da doznça conona-
Kiana c baòtantz influenciado pzla pAz&znça dz in&aito do
miocãidio pfizvio, quando z utilizada a tomoc\Aa£ia dz pzx

f o i
bu&ão com Tã.lio'201 . Em noiòa população ,mzòmo o KZ-
duzido númvio dz pacizntzò com dzizítoi pzA&iòtzntzò [22
caòoò), incluiu significativamente, na capacidadz da tomo_
g\a&ia zm dztzctan a zononaniopatia. Vou outuo lado,[oi
tamblm obszivado qui a caiactziização dz zonas dz pz^iu-
sâo anoAmais adicionais a ÍAza iniaAtada pudzAam SZA sa-
tisiatoAiamzntz dztzctadas ,possibilitando, sob o aspzc
to dz zxttnòão da doznça, uma avaliação mais adzquada.
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COWSIPERAÇOES ADICIONAIS

A extinção do compKometimento miocÔKdico em paci-
entei poKta.don.zo de doença. coKOnaKiana t Ke.6le.tlda. pita,
iunção ve.ntKicu.taJi, e um Indict pKognoiiico ieguKO bem
Keconhecido pela lLte.KaXia.Ka} * ' . Aiiim iendo, a poai-
bilidade também de. avaliaK-it a ma*4a ou extensão do mio^
cÔKio doente do ve.ntKZcu.lo eòqutxdo, pela tonogKa^ia mio-
céuidica com Tãtio-201, deve. &e\ Ke.66attada como uma po&òZ
ve.1 vantagem de&ta técnica, paKticulaKmente objetivando-
òe uma avaliação pKOgnõ&tica

0 fenômeno da Kedi&tKibuição pKecoce ,
não teK ocoKKido em noò&a população de modo a in^
oi Ke&ultado* finais, emboKa não tenha lido objetivo e&pe_
cZiico de&te e&tudo. favoKecendo eòta impKtòòão,i\aclntyKe
e col&. òugeKem, em ei tudoA comparativos entKe a cinti

convencional e a tomogfia^ia. Kealizada* de. ioima
que oi 32 minutai decoKKidoi paKa a aquiii-

ção ao longo doi 360° não inteK^eKem noi achada com eita
metodologia.

finalmente, em 12 pacientei de nona população ,
caiualmcntt, a tomogKa^ia miocÕKdica com Talio-201 $oi *e
petida num intervalo de aproximadamente 6 maei iendo de-
monitKada ainda uma excelente Kepfiodutibilida.de. deita teç_
nica.
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CONCLUSÕES

Este estudo objetivou validem, paxá uso clinico ,
a técnica tomog/iâ^ica de pex^usão com Tãlio-201, utiliz&n
do a xeoxientação das image.no pelos tixa do cotação, num
significativo núm&io dt padtnttò tm investigação diagnÕ4_
tica paxá a doença con.onah.iana obòttutiva.

Kzòultadoò com a utilização da Tomogxa^ia
UiocÕAdica lKan&axial dz e.6&o*ço com Tãlio-ZOl moAtiam '
que eéta c una ticnica acuKada e &e.nòZvtl na avaliação
da CaAdiopatia ÍAquzmica. Mo Afiam, tambím, que. a Ke.0KÍcn_
tação dai image.no pelo* e.ixo& candlacoò e a anãlite.,basta
da sominti no* ton.te.* pontais duJiantt o ts^oiço e a \e-
di&tKibuição, possibilitamuma comparação mais exata dos
se.gme.ntos miocãidicos co*./iesponde.nte.S. finalmente,, £avo-
Jtecem de modo simples ama melhon. avaliação da topogna^ia
e da extensão do miocÕAdio anoKmal envolvido.
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