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DIAGNÓSTICO DE DAC 

 

1.1 Teste de esforço Positivo sem sintomas 
 

 
• O teste de esforço na esteira é realizado rotineiramente nos 

pacientes que vão se submeter a um programa de exercícios. 
 
• Ele também tem sido utilizado como parte da avaliação anual dos 

executivos na maioria das empresas. 
 
• Muito frequentemente um teste de esforço na esteira positivo é 

motivo de preocupação para os pacientes e seus médicos. 
 
• Uma cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) positiva nestes 

pacientes indica a presença de Doença Arterial Coronariana (DAC), 
enquanto que um exame negativo é tranquilizador, pois ele indica 
ausência de doença coronariana ou DAC de pequena monta. 
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1.2 Triagem de Pacientes de Alto risco Assintomáticos 
 

 
• A categoria de pacientes assintomáticos e de alto risco inclui aqueles com 

um ou mais dos seguintes fatores de risco para DAC: 
– História familiar positiva para IAM prematuro, 
– Hipercolesterolemia, 
– Tabagismo, 
– Hipertensão Arterial Sistêmica e 
– Diabetes mellitus 

 
• Pacientes de meia idade ou mais idosos com 2 ou mais destes fatores de 

risco, são também candidatos para este exame (Alto risco pelo Escore de 
Framingham). 

• Pacientes com história familiar de morte prematura, inesperada e 
repentina também são ótimos candidatos para este exame. 

• Os adolescentes e adultos jovens com história familiar de 
hipercolesterolemia também podem ser examinados com esta 
abordagem. 
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1.3 Avaliação de Isquemia Silenciosa 
 

 
• Devido ao maior risco de eventos cardiovasculares em pacientes 

diabéticos com DAC, a avaliação de isquemia em indivíduos 
assintomáticos com DM tem sido considerada, principalmente pelo fato 
de que a detecção de DAC nestes pacientes pode ser um gatilho para um 
manejo mais agressivo. Em 1998, a Associação Americana de Diabetes 
propôs diretrizes para o screening de diabéticos assintomáticos. 
 

• O estudo multicêntrico Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics 
(DIAD) foi desenhado para determinar a prevalência de estudos 
cintilográficos anormais em pacientes com DM tipo 2 assintomáticos sem 
evidências de DAC clínicas, eletrocardiográficas, por testes não invasivos 
ou por cateterismo Cardíaco. 

  
• Este grupo apresentou uma prevalência de isquemia miocárdica de 22% 

(16% de alterações perfusionais e 6% de alterações eletrocardiográficas 
induzidas por adenosina sem perfusão alterada). 
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                1.4 Pacientes com ECG de repouso Anormal que atrapalhe a 

avaliação de isquemia 
 

 • Certas anormalidades no ECG de repouso tornam a 
interpretação do teste de esforço muito difícil, senão 
impossível. Nestes pacientes, a cintilografia de esforço 
aumenta o valor diagnóstico do teste de esforço: 
 
– Bloqueio de ramo esquerdo, 
– Síndrome de Wolff-Parkinson-White, 
– Defeitos de condução interventricular, 
– Hipertrofia ventricular direita ou esquerda, 
– Mudanças inespecíficas do ST-T, 
– Infarto prévio com onda Q presente, com ou sem elevação 

persistente do segmento ST, 
– Tratamento com compostos digitálicos . 

 

www.cardionuclear.net.br 



 

 

DIAGNÓSTICO DE DAC 

 

1.5 Teste de Esforço não Diagnóstico 
 

 
• Alguns pacientes não conseguem atingir a frequência cardíaca 

submáxima. Nestes pacientes, a ausência de mudanças isquêmicas 
eletrocardiográficas não nos assegura da ausência de DAC com um 
razoável grau de certeza. 

• Portanto, estes resultados são dados como não diagnóstico. 
 

• Embora muitos destes pacientes não tenham DAC, alguns têm e podem 
ter um prognóstico pior que os pacientes que atingiram um teste 
diagnóstico (maior ou igual a 85% da frequência cardíaca máxima). 
 

• Desta maneira a cintilografia de perfusão miocárdica pode ser útil em 
diferençar os pacientes com teste de esforço submáximo que são normais 
daqueles pacientes com DAC e com alto risco de eventos cardíacos. 
 

• O estresse farmacológico é a melhor opção para estes pacientes. 
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1.6 Incapacidade para realização de ergometria 
 

 
• A cintilografia com dipiridamol ou adenosina está indicada nas 

situações com incapacidade de realização de exercício 
adequado como:  
– insuficiência vascular periférica, 

– problemas ortopédicos,  

– doenças pulmonares (exceto asma), 

– doenças neurológicas,  

– obesidade mórbida,  

– pacientes com medicação (beta-bloqueadores, digitais,etc.)  

– e é o estresse preferencial em portadores de bloqueio de ramo 
esquerdo (BRE) ao eletrocardiograma. 
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          1.7 Avaliação da importância funcional de estenoses coronarianas 

conhecidas 
 

 
• Estenoses "borderline" vistas na angiografia (40-70%) 

• Avaliação da lesão "culpada" (culprit lesion) antes da angioplastia coronariana 

• Estenose de pequenos ramos ou de localização distante 

  

• Existe dificuldade em se determinar o significado funcional de qualquer estenose 
coronariana, principalmente quando ela tem uma moderada gravidade 
angiográfica (40 a 70% do lúmen) ou quando está localizada em um ramo pequeno 
ou distante. Muitas vezes os médicos têm duvidas se estas lesões são responsáveis 
pelos sintomas do paciente. 

 

• Por isso a cintilografia de perfusão miocárdica é feita depois da angiografia para 
avaliar o significado funcional de estenoses moderadas. 

  

 

www.cardionuclear.net.br 



 

 

DIAGNÓSTICO DE DAC 

 

          1.7 Avaliação da importância funcional de estenoses coronarianas 

conhecidas 
 

 
 

• Esta avaliação se aplica não somente a pacientes com lesão moderada como foi 
discutido previamente, mas também em pacientes com doenças de vários vasos, 
candidatos à angioplastia. 

 

• A cintilografia de perfusão pode ser utilizada para detectar a lesão responsável 
pela isquemia, que deve ser o principal alvo da angioplastia. 

 

• Um cenário bastante comum nesta situação é o paciente com bypass de artéria 
coronariana feita há vários anos e que está apresentando progressão da doença na 
artéria nativa ou doença de enxerto. 
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1.8 Avaliação de benefícios Terapêuticos 

 

 
 

• A cintilografia de perfusão, graças a sua habilidade em mostrar o 
significado funcional das estenoses coronarianas, localizar segmentos de 
hipoperfusão do miocárdio e correlacioná-los com artérias coronárias 
específicas, tem uma posição única, que não é igualada por nenhum outro 
exame não invasivo, na avaliação de pacientes antes e depois da 
revascularização. 

 

• Desta forma, possui papel preponderante na avaliação rotineira de 
pacientes submetidos a tratamento coronariano cirúrgico, percutâneo ou 
mesmo clínico. 
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   ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

 

2.1 Valor Prognóstico 

 

 • Diversos estudos demonstaram um alto valor preditivo negativo de uma CPM 
normal (99%).  
 

• Pacientes com cintilografia de perfusão normal, apresentam um risco de eventos 
cardíacos menores que 0,5 % ao ano, mesmo pacientes sabidamente 
coronarianos, com angina estável, diante de uma cintilografia miocárdica normal, 
apresentam um risco de eventos cardíacos em torno de 0,9 % ao ano (Maddahi, 
2001).  
 

• Por outro lado, um exame alterado, vai definir prognóstico, além de auxiliar na 
decisão terapêutica. Quanto maior a extensão e a intensidade das alterações à 
cintilografia, maior é a chance de eventos cardíacos (Lette,1995 ). 
 

• Pacientes com estudo perfusional normal que apresentaram infradesnível do 
segmento ST induzido por adenosina ou dipiridamol apresentam uma prevalência 
maior de cardiopatia isquêmica, sendo necessário outro método diagnóstico para 
confirmar ou não DAC. 
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   ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

 

2.1 Valor Prognóstico 

 

 • INSPIRE, demonstrou que a CPM permite que se faça uma segura 
estratificação de risco adequada após 48 horas de um infarto do miocárdio 
não complicado, o que obviamente repercute no tempo de internação e 
na melhor estratégia terapêutica a ser utilizada. Este estudo avaliou 
prospectivamente 728 pacientes após infarto não complicado que foram 
submetidos à CPM com estresse com adenosina. Os pacientes 
categorizados como baixo risco apresentaram mortalidade menor que 1% 
em 1 ano. 

  
• Devido a seu alto valor preditivo negativo, a CPM também pode ser útil na 

diferenciação da dor torácica de origem cardíaca e de outras etiologias na 
sala de emergência.  
 

• A CPM realizada após injeção do radiofármaco em vigência da dor (ou até 
3 horas do seu término) com resultado normal permite que o paciente 
seja liberado com risco de evento cardíaco muito baixo (<1%), estudo 
ERASE.   
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        2.2 Valor Diagnóstico e Prognóstico em subgrupos de pacientes 
 

 
 

 

• A CPM é o método não invasivo mais estudado para avaliação de 
pacientes com Diabete Melittus e DAC suspeita ou estabelecida. 
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SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 

 • A avaliação inicial de pacientes com Síndrome Coronariana Aguda inclui 
história clínica, exame físico e eletrocardiograma (ECG). O ECG identifica 
pacientes com IAM e angina instável, mas frequentemente não é 
diagnóstico.  

 

• Em muitos casos, principalmente quando o ECG é inconclusivo, são 
dosados marcadores séricos de lesão miocárdica (troponinas, CKMB). 
Entretanto, esses marcadores apresentam baixa sensibilidade na 
abordagem inicial. 

 

• Dessa forma, menos de 20% dos pacientes internados com suspeita de 
SCA têm o diagnóstico confirmado, o que evidencia o enorme desperdício 
de recursos com internações e procedimentos desnecessários. Por outro 
lado, pelo menos 6% dos pacientes dispensados no Pronto Socorro 
apresentam IAM não diagnosticado. A mortalidade desses pacientes 
chega a 25%.  
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• Nos Estados Unidos, essa é a principal causa de processos jurídicos por má 
prática médica. Fica evidente a extrema necessidade de um método com 
alta sensibilidade para SCA nas primeiras horas após o início dos sintomas. 

  

• A cintilografia de perfusão miocárdica, quando utilizada para esta 
finalidade, apresenta sensibilidade muito alta que chega a 100% em 
grande parte dos estudos. O valor preditivo negativo para SCA varia 
entre 99% e 100%. 
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      SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 

• Dor torácica de origem incerta 

 

• Angina instável e IAM após estabilização inicial 

 

• Diagnóstico precoce de isquemia em unidades 
de dor torácica 
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• O subestudo nuclear do COURAGE demonstrou que houve maior 

redução de isquemia com o tratamento invasivo (2,7% vs 0,5%). 
Além disso, considerando-se que uma diminuição de 5% ou mais de 
isquemia foi efetiva em reduzir eventos. A taxa de morte ou infarto 
no grupo com isquemia residual maior ou igual que 10% foi maior 
do que o dobro dos eventos no grupo com isquemia residual < 5% 
demonstrada da cintilografia de controle. 
 

• Após SCA a cintilografia de perfusão miocárdica apresenta papel 
fundamental na avaliação de prognóstico e predição de eventos em 
todos os segmentos e formas de apresentação da Doença Arterial 
Coronariana. O estudo é capaz de estratificar pacientes estáveis e 
sabidamente coronariopatas em baixo risco (taxa inferior a 0,9% ao 
ano) ou alto risco (acima de 3% ao ano) para eventos ou morte de 
causa cardiovascular, conforme a perfusão miocárdica mostre-se 
normal ou marcadamente alterada. 
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