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I – Elaboração Final: 25/06/2007 

 

II – Autores: Dr Luiz Henrique P. Furlan∗, Dr Alexandre Pagnoncelli*, Dr Carlos 

Augusto Cardim de Oliveira*, Dra Claudia Regina de O. Cantanheda*, Dra Izabel 

Cristina Alves Mendoça*, Dr Jurimar Alonso*, Dra Silvana M Bruschi Kelles*. 

 

III – Previsão de Revisão: ___ / ___ / _____ 

 

IV – Tema: Angiotomografia computadorizada das artérias coronárias. 

 

V – Especialidade Envolvida: cardiologia, radiologia. 

 

VI – Questão Clínica: Qual o papel da angiotomografia computadorizada das 

artérias coronárias no manejo da doença arterial coronariana? Em que situações 

clínicas as evidências justificam o seu uso, tendo em vista os exames diagnósticos 

atualmente utilizados na cardiologia? 

 

VII – Enfoque: diagnóstico 

 

VIII – Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é uma das principais 

causas de mortalidade e morbidade nos países do ocidente. A tomografia 

computadorizada (TC) é uma forma de imagem radiológica que pode detectar 
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depósitos de cálcio nas artérias coronárias e, mais recentemente, tem sido 

utilizada na realização da angiotomografia coronária para avaliação do lúmen e de 

estenoses coronárias. Tem sido proposto que a calcificação é um marcador 

prognóstico da DAC e, portanto, a TC poderia ser uma maneira de detectar 

indivíduos assintomáticos, mas com risco elevado de eventos coronarianos 2. 

Sucessivas gerações de tecnologia de TC têm sido aplicadas a imagem cardíaca 

desde o início dos anos 80 com a TC convencional; em 1987 com a TC por feixe 

de elétrons (“Electron beam computed tomography” EBTC) mais utilizada para 

avaliar o escore de cálcio e a TC com múltiplas colunas de detectores (na 

literatura em inglês usa-se “multiple detector row computed tomography” – MDCT, 

e também com a denominação “multislice”) a partir de 1999 para avaliação tanto 

do escore de cálcio como do lúmen da artéria coronária. A TC é um exame rápido 

e não invasivo, mas envolve uma dose de radiação relativamente alta, em especial 

com os aparelhos de múltiplas colunas de detectores (16 a 64 detectores) 3. Além 

disso, para sua realização é necessário a utilização de contrastes a base de iodo 

que possuem nefrotoxicidade e reações adversas. 

 Portanto, o objetivo dessa revisão é avaliar a eficiência da angiotomografia 

computadorizada das artérias coronárias no manejo da doença arterial 

coronariana. 

 

IX – Metodologia: 

• Fonte de dados: MEDLINE, Biblioteca do Cochrane, Clinical Evidence, 

Medscape, ICSI, e outros bancos eletrônicos de comitês de avaliações de 

tecnologias (NICE, FDA, CADTH), nas línguas portuguesa e inglesa. 

 

• Palavras-chaves: computed tomography coronary angiography. 

 

• Desenhos dos estudos buscados: Revisões sistemáticas, ensaios 

clínicos randomizados, estudos transversais e de custo-efetividade. 
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• Período pesquisado: 2000 a 2007. 

 

• População incluída e excluída: População adulta submetida à tomografia 

computadorizada das artérias coronárias. 

 

• Resultados da busca bibliográfica: Foram selecionados artigos que 

apresentavam desfechos clínicos de relevância: 

- Revisão Sistemática: 2 4,15 

- Metanálise: 4 5,6,7,8 

- Guidelines: 3 2,3,17 

- Estudos de corte (transversal): 5 9,10,19,20,21 

- Estudo de coorte (prognóstico): 1 22 

- Boletins de avaliações de Tecnologias em saúde: 4 11,12,13,14 

- Editoriais: 2 16,25 

- Revisão Narrativa: 3 18,23,24 

 

O grau de recomendação tem como objetivo dar transparência às 

informações, estimular a busca de evidência científica de maior força e auxiliar a 

avaliação crítica do leitor, o responsável na tomada de decisão junto ao paciente. 

 

Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine” - última atualização maio de 2001
25

 

Grau de 

Recomendação 

Nível de 

Evidência 

Tratamento/ 

Prevenção – Etiologia 

 

Diagnóstico 

 

1A 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos Controlados e 

Randomizados 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos Diagnósticos nível 1 Critério 

Diagnóstico de estudos nível 1B, em 

diferentes centros clínicos 

1B 
Ensaio Clínico Controlado e Randomizado 

com Intervalo de Confiança Estreito 

Coorte validada, com bom padrão de 

referência Critério Diagnóstico testado 

em um único centro clínico 

A 

1C 
Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou 

nada” 

Sensibilidade e Especificidade 

próximas de 100% 
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2A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 2 

2B 
Estudo de Coorte (incluindo Ensaio Clínico 

Randomizado de Menor Qualidade) 

Coorte Exploratória com bom padrão de 

Referência Critério Diagnóstico 

derivado ou validado em amostras 

fragmentadas 

ou banco de dados 

2C 

Observação de Resultados Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 

 

3A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 3B 

B 

3B Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva de casos, ou 

padrão de referência aplicado de forma 

pouco consistente 

C 4 
Relato de Casos (incluindo Coorte ou 

Caso-Controle de menor qualidade) 

Estudo caso-controle; ou padrão de 

referência pobre ou não independente 

D 5 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo 

fisiológico ou estudo com animais) 

 

X – Principais estudos encontrados: 

 

a) Tomografia computadorizada com múltiplos detectores no 

diagnóstico da doença arterial coronariana: Revisão Sistemática: Stein e 

colaboradores 4 fizeram uma revisão sistemática com o propósito de avaliar a 

sensibilidade e especificidade da MDCT no diagnóstico da doença arterial 

coronaria. Critérios de inclusão: estudos que comparassem a MDCT com 

angiografia coronária invasiva como padrão ouro. Critérios de exclusão: relatos 

de casos, cartas, revisões, estudos em animais e séries de casos com 10 

pacientes ou menos. Trinta e três estudos primários preencheram os critérios 

sendo 29 estudos cegos (os profissionais que interpretaram a TC não tinham 

conhecimento da angiografia coronária) e 4 não cegos. Dos 29 estudos cegos, 11 

eram com TC de 4 detectores; 2 estudos com 8 detectores; 15 estudos com 16 

detectores e um estudo com TC de 64 detectores. Os 4 estudos não cegos 

envolveram TC com 4 detectores. Resultados: A sensibilidade da TC de 4 
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detectores para estenoses significativas (≥ a 50%) em segmentos avaliáveis foi de 

83% (429/514 segmentos avaliados). Com a TC de 8 detectores os dados são 

esparsos. A TC de 16 detectores teve uma sensibilidade de 88% (1023/1160 

segmentos avaliados). Em um único estudo com a TC de 64 detectores a 

sensibilidade foi de 94% (165/176 segmentos avaliados). A especificidade média 

para a TC de 4 detectores foi de 93% (1613/ 1730 segmentos avaliados), para a 

TC de 16 detectores foi de 97% (6508/6741 segmentos avaliados) e de 97% para 

a TC de 64 detectores (804/829 segmentos avaliados). Em relação à avaliação 

dos segmentos proximais, médios e distais das artérias, a sensibilidade para a TC 

de 16 detectores foi de 90% para os segmentos proximais, 95% nos segmentos 

médios e 83% nos segmentos distais. Com a TC de 64 detectores as 

sensibilidades para os segmentos proximais, médios e distais foram 100%, 94% e 

79%, respectivamente. A média de especificidade com a TC de 16 e 64 detectores 

nos segmentos proximais, médios e distais variou de 90% a 97%. Os dados são 

esparsos em relação a estenoses de alto grau (apenas 3 estudos avaliaram 

estenoses ≥ 70%). Para a detecção de estenoses significativas em qualquer 

segmento, a sensibilidade aumentou de 83% com a TC de 4 detectores para 88% 

com a TC  de 16 detectores e 94% com a TC de 64 detectores. Setenta e oito por 

cento dos segmentos puderam ser avaliados com a TC de 4 detectores, 91% dos 

segmentos com a TC de 16 detectores e todos os segmentos com a TC de 64 

detectores. Investigações preliminares sugerem que a TC de 64 detectores tem a 

maior sensibilidade e especificidade. A prevalência e severidade da calcificação 

das coronárias aumenta com a idade e a acurácia diagnóstica da TC com 

multidetectores pode diminuir com a idade. A visualização da coronária com stent 

é inacurada, portanto limitando a avaliação de reestenose intrastent. Pacientes 

com obesidade mórbida podem ter uma resolução de imagem pobre. A 

visualização dos segmentos é inversamente relacionada à freqüência cardíaca.  

Com a TC de 16 detectores, a melhor visualização foi obtida com uma freqüência 

cardíaca menor que 60 bpm. 

A dose efetiva de radiação, na média, é de 8,1 mSv para um paciente de 75 

Kg com a TC de 16 detectores e 6,9 a 11,1mSv com a TC de 64 detectores. A 
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média de radiação com a angiografia coronária invasiva é de 2,1 mSv para 

homens e de 2,5 mSv para mulheres. 

Os dados sugerem que a TC com multidetectores tem potencial de ser 

utilizada como teste de screening em pacientes apropriados: não obesos, em ritmo 

sinusal e a freqüência cardíaca pode ser reduzida com drogas cronotrópicas, 

pacientes sem stents coronarianos e com baixos níveis de calcificação coronária. 

Comentários dos revisores: Estudo apresenta desenho metodológico 

adequado, porém foi incluído apenas um estudo com a TC com 64 detectores que 

envolveu 67 pacientes. A análise para o cálculo de sensibilidade e especificidade 

foi baseada em segmentos da artéria e não em pacientes, o que pode aumentar a 

acurácia do método, em especial se os estudos primários foram realizados em 

população com alta prevalência de doença arterial coronariana. Os estudos 

incluídos avaliaram artérias coronárias com diâmetro > ou igual a 1,5 e 2,0 mm. 

Portanto, a análise dos segmentos distais das artérias coronárias ficou 

comprometida. Não há relato de fonte de financiamento. 

 

b) Metanálise de comparação da performance diagnóstica entre a 

ressonância magnética e a tomografia computadorizada multislice para a 

realização da angiografia coronária não invasiva 5: O objetivo deste estudo de 

Schuijf e colaboradores foi avaliar a acurácia atual das duas modalidades na 

detecção de lesões coronárias significativas comparadas com a angiografia 

convencional como padrão ouro, por meio de uma metanálise dos estudos 

disponíveis na literatura. Um total de 51 estudos foi selecionado. Estes 

comparavam a detecção de estenoses coronárias significativas (diâmetro da 

estenose > 50%) utilizando a RM e a TC versus a angiografia convencional. A 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos com intervalo de confiança de 

95% foram avaliados. Resultados: a comparação de sensibilidade e especificidade 

demonstrou valores mais elevados para a TC multislice (Sens. 85% [IC 95% 86% 

a 88%] e Espec. 95% [IC 95% 95%]) versus sens. 72% (IC 95% 69% a 75%) e 

espec. 87% (IC 95% 86% a 88%) para a RM. Os resultados dessa metanálise 
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indicam que a TC multislice tem atualmente uma melhor acurácia para detectar e 

excluir a doença arterial coronariana. 

 Comentários dos revisores: Estudo com metodologia adequada. Foram 

descritos os critérios de seleção dos artigos. Não foram incluídos artigos de TC 

com 64 detectores. Estudo financiado pela Netherlands Heart Foudantion. 

 

c) Metanálise do Valor Diagnóstico da Angiotomografia 

computadorizada multislice na doença arterial coronariana 8: Os autores 

realizaram uma metanálise de estudos que comparavam a acurácia diagnóstica da 

angiotomografia multislice e a angiografia convencional na detecção da DAC. Foi 

realizada uma busca no Pubmed e MEDLINE por artigos publicados em inglês no 

período de 1998 a 2006. Foram incluídos estudos prospectivos e retrospectivos 

que apresentassem os critérios: a) pacientes submetidos a ambos exames: 

angiotomografia multislice e angiografia convencional; b) incluíssem pelo menos 

10 pacientes. Quarenta e oito estudos preencheram os critérios de inclusão. A 

estimativa dos segmentos acessíveis pela MSCT na detecção da DAC foram 74%, 

92% e 97% com 4, 16 e 64 detectores, respectivamente. O valor diagnóstico da 

angiotomografia é restrito a baixas freqüências cardíacas, mesmo com os 

aparelhos de 64 cortes. Cinqüenta e cinco por cento dos estudos utilizaram beta-

bloqueadores para reduzir a freqüência cardíaca (FC) e obter resultados melhores, 

em especial nos pacientes com FC maior que 70 bpm. Em conclusão, a 

performance diagnóstica da angiotomografia melhorou significativamente com os 

aparelhos de 64 cortes. Aparentemente, o tomógrafo de 4 cortes não é adequado 

para o diagnóstico da DAC. O de 16 cortes pode ter dificuldades de medir de 

maneira acurada pequenos diâmetros em locais de estenose menores que 1 mm. 

Os autores fazem recomendações da utilização da angiografia de 16 e 64 cortes 

nas seguintes situações: 

• Devido a alta especificidade, a angiotomografia deveria ser o exame 

de imagem preferencial para pacientes com uma probabilidade 

intermediária de DAC. 
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• A despeito da melhora na resolução espacial com o tomógrafo de 64 

cortes, os beta-bloqueadores são necessários para pacientes com 

FC maior que 70 bpm para obter imagem adequada. 

Comentário dos revisores: A inclusão de estudos dessa metanálise limitou-

se a estudos publicados na língua inglesa. Foram incluídos tanto estudos 

retrospectivos quanto prospectivos na análise. Não há descrição de fonte de 

financiamento. 

 

d) O valor clínico de uma angiotomografia negativa em pacientes com 

suspeita de doença arterial coronariana: uma metanálise 7: O objetivo desse 

estudo foi calcular a sensibilidade da angiotomografia com multidetector 

comparada com a angiografia coronária em pacientes com suspeita de DAC. Foi 

realizada uma busca no Pubmed, Embase, por artigos originais ou revisões que 

incluíssem mais que 20 pacientes, no período de janeiro de 2000 a julho de 2005. 

De 15 estudos, 10 apresentaram homogeneidade. O desfecho primário foi a 

sensibilidade e o secundário foi a detecção de estenoses clinicamente relevantes, 

definidas como estenoses que necessitavam de intervenção, seja percutânea ou 

por cirurgia aberta (bypass), e detecção de estenoses em segmentos proximais. A 

sensibilidade total dos 10 estudos (630 pacientes) foi de 89% (IC 95%: 85-92%) 

para qualquer estenose coronária. Somente 1 estudo relatou a sensibilidade 

diagnóstica para lesões clinicamente relevantes, porém os dados não foram 

suficientes para calcular a sensibilidade. Sete estudos relataram a sensibilidade da 

angiotomografia para a detecção nos segmentos proximais, cuja sensibilidade 

variou de 75% a 100%. Em conclusão, essa metanálise demonstrou que a 

angiotomografia de 4 ou 16 cortes não é suficientemente sensível para descartar 

estenoses coronarianas. Mais de 28% dos pacientes não puderam ser avaliados e 

mais de 32% de todos os segmentos não puderam ser avaliados devido à 

inadequada qualidade da imagem. A sensibilidade da angiotomografia com 

multidetector para estenoses clinicamente relevantes não pode ser agrupada 

devido à heterogeneidade dos estudos. Esta é uma metanálise realizada em 

pacientes com probabilidade intermediária de DAC. A prevalência de DAC era 
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muito alta nos estudos excluídos nessa metanálise (até 100%) e é provável que o 

valor diagnóstico da angiotomografia seja menor nos pacientes com menor 

prevalência de DAC. Os estudos incluídos nessa metanálise fornecem dados de 

sensibilidades baseadas em pacientes, enquanto outros estudos fornecem 

sensibilidade baseada em segmentos das coronárias. 

Comentário dos revisores: Estudo de boa qualidade metodológica, 

demonstrando claramente os critérios de seleção dos estudos incluídos na 

metanálise, além de clarificar a homogeneidade dos estudos agrupados. 

 

e) Angiotomografia com multidetector na avaliação de enxertos de 

artéria coronária: uma metanálise. 6 : O objetivo dessa metanálise foi avaliar a 

acurácia diagnóstica de angiotomografia com 8, 16 e 64 detectores versus 

angiografia convencional no diagnóstico da oclusão de enxertos. Foi realizada 

uma busca no MEDLINE sem restrições de língua por estudos comparando a 

angiotomografia multislice com a angiografia convencional na detecção de 

patência ou estenose de enxertos. Foram agrupados a sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos positivo e negativo. Quinze artigos foram 

incluídos sendo 1 com tomógrafo de 8 cortes, 13 com tomógrafo de 16 cortes e 1 

com de 64 cortes. Treze estudos de 1791 enxertos foram incluídos na análise de 

acurácia diagnóstica de oclusão: o valor preditivo positivo calculado foi de 93,6% 

(os autores não informam a prevalência de DAC na população estudada), e o valor 

preditivo negativo foi de 99.4%. Quatro por cento dos enxertos (70 enxertos) não 

foram adequadamente visualizados devido aos movimentos respiratórios, artefatos 

pelo clip metálico, extrassístoles, e outras razões. Excluindo esses 70 enxertos, 

houve 8 resultados falso-negativos e 22 falso-positivos. Razões para os falso-

positivos incluem sinal fraco devido ao fluxo competitivo entre o enxerto e a artéria 

nativa e vasos com diâmetro menor que 1,5 mm. 

Para avaliação da acurácia diagnóstica da estenose, foram incluídos 8 

estudos envolvendo 878 enxertos não ocluídos, sendo o valor preditivo positivo de 

77,8% e o valor preditivo negativo de 98,8%. Dos 878 enxertos, 777 (88%) foram 

adequadamente visualizados pela angiotomografia. Os autores concluem que a 



Recomendações da Câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências do 
Sistema Unimed 

 

11 

angiotomografia coronária fornece boa acurácia diagnóstica sendo que nesse 

estudo foi possível a visualização de 96% dos enxertos ocluídos e 88% dos 

enxertos estenosados em relação à angiografia. 

Comentário dos revisores: Os critérios de seleção dos estudos não estão 

claramente expostos e a análise dos desfechos foi baseada nos enxertos 

avaliados e não nos pacientes avaliados. Não há referência da fonte financiadora. 

 

f) Acurácia diagnóstica da angiotomografia coronária com 64 cortes: 

Primeira experiência 9: O objetivo desse estudo foi avaliar a acurácia da 

tomografia computadorizada de 64 cortes para diagnosticar estenoses 

significativas nas artérias coronárias. A angiotomografia foi realizada em 67 

pacientes (50 homens e 17 mulheres, com idade média de 60 anos) com suspeita 

de DAC e comparada a angiografia convencional. Todos as artérias com diâmetro 

maior que 1,5 mm foram consideradas para avaliação de estenoses significativas 

(redução de diâmetro > 50%). Os critérios de exclusão foram: história prévia de 

reação alérgica a contrastes iodados, insuficiência renal grave, instabilidade 

hemodinâmica, fibrilação atrial, inabilidade de controlar a respiração, angioplastia 

prévia com implante de stent e cirurgia de bypass prévia. A sensibilidade geral foi 

de 94% e a especificidade 97%, o valor preditivo positivo 87% e negativo 99%. 

Outros estudos devem analisar qual o diâmetro da artéria e a influência da 

freqüência cardíaca para uma avaliação confiável das estenoses coronárias. 

Comentário dos revisores: Os critérios de seleção desses pacientes 

restringem a extrapolação desses resultados para a prática clínica. Considerando 

a alta prevalência de doença arterial coronariana nos doentes estudados (74% 

homens, idade média de 60 anos) a habilidade da angiotomografia em detectar 

lesões pode ter sido superestimada. 

 

g) Acurácia da angiotomografia de 16 cortes na avaliação de 

estenoses da artéria coronária. 10: O objetivo desse estudo foi determinar a 

acurácia diagnóstica da angiotomografia de 16 cortes na detecção da DAC. Onze 

centros envolveram prospectivamente 238 pacientes que foram referidos para 
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angiografia coronária eletiva e submetidos a angiotomografia coronária com 

intervalo de 1 a 14 dias. Os desfechos avaliados foram à sensibilidade e 

especificidade baseada em segmentos arteriais e pacientes para a detecção de 

estenose luminal maior que 50% e maior que 70%. Resultados: de 1629 

segmentos sem stent maiores que 2 mm de diâmetro, 71% foram avaliáveis pela 

angiotomografia. Após convencionar todos os segmentos não avaliáveis como 

positivos, a sensibilidade para detectar lesões maiores que 50% foi de 89% e a 

especificidade 65%; valor preditivo positivo 13% e valor preditivo negativo 99%. 

Após convencionar todos os segmentos não avaliáveis como positivos, a 

sensibilidade para detectar lesões maiores que 70% foi de 94% e a especificidade 

de 67%; valor preditivo positivo 6% e o valor preditivo negativo 99%. Conclusões: 

A angiotomografia coronária com 16 cortes é limitada em um alto número de 

casos com alta taxa de falsos positivos. Sua utilização na prática não está 

justificada. 

Comentário dos revisores: Estudo financiado pela Philips Medical Systems. 

Na análise dos dados, os segmentos menores que 2 mm foram considerandos 

positivos o que dá uma impressão errônea de alta sensibilidade e  elevado valor 

preditivo negativo. Esse fato demonstra a dificuldade de se avaliar segmentos 

distais das artérias através de aparelhos com 16 cortes. 

 

h) Avaliação de Tecnologia em saúde: uso da angiotomografia 

multislice para o diagnóstico da doença coronariana. 11: A angiotomografia 

coronária é menos invasiva e mais rápida do que a angiografia convencional. 

Atualmente, questões técnicas não permitem que a angiotomografia coronária, 

com aparelhos de 2 a 16 cortes, substitua a angiografia convencional. Pode ter um 

papel complementar. Aparelhos com 64 cortes podem alterar essa posição. Se as 

poucas evidências clínicas indicarem o uso da angiotografia de 64 cortes com um 

papel complementar, será necessário um investimento financeiro sem a 

perspectiva de economia. Se no futuro, as pesquisas suportarem o uso da 

angiotomografia coronária como substituto da angiografia convencional, pode ser 

esperado um potencial de redução de custos, pois o custo da angiotomografia 
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coronária é menor do que da angiografia convencional. Ainda não há avaliações 

econômicas que permitam conclusões sobre a relação custo-efetividade da 

angiotomografia de 64 cortes. 

Comentário dos revisores: Documento produzido para os planejadores do 

Sistema de Saúde Escocês como suporte de decisão em saúde. Não teve como 

objetivo realizar uma revisão sistemática de toda as evidências existentes. 

 

i) Avaliação de tecnologia em saúde: Angiotomografia com 

multidetectores para doença arterial coronariana 12: Os autores realizaram 

uma revisão sistemática entre janeiro de 2003 a janeiro de 2005 para determinar a 

efetividade da angiotomografia de 16 e 64 cortes no diagnóstico da DAC 

comparada à angiografia convencional. Nessa ocasião não havia estudos 

publicados na literatura com tomógrafos de 64 cortes. Com base nessa revisão, o 

Conselho Médico concluiu que há insuficiente evidência para sugerir que a 

angiotomografia de 16 ou 64 cortes seja igual, ou melhor, do que a angiografia 

convencional no diagnóstico da DAC em pessoas com sintomas ou para detectar 

a progressão da doença em pessoas que já tiveram intervenções prévias. A 

utilidade clínica da angiotomografia coronária no manejo do paciente com DAC, 

em longo prazo, é desconhecida.  

Comentário dos revisores: Revisão sistemática realizada pelo Ministério de 

saúde da província de Ontário, Canadá. 

 

j) Avaliação de tecnologia em saúde: Utilidade da tomografia multislice 

para a doença coronária 13: Foi realizada uma revisão nos principais bancos de 

dados (MEDLINE, Cochrane, DARE, LILACS, NHS NICE, EMBASE). Foram 

incluídas 10 revisões narrativas, 9 series de casos e 4 guidelines. As publicações 

indicam uma sensibilidade entre 79 e 93% para detectar obstruções coronárias, 

com um alto valor preditivo negativo, 95 a 98% nos diferentes estudos, embora 

este quadro possa ser explicado pelo efeito de incluir na análise segmentos de 

artérias em vez de pacientes. Com respeito a avaliação de reestenose intrastent, 

as evidências são ainda insuficientes. Como uma alternativa à angiografia 
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invasiva, não há evidências suficientes para suportar que a tomografia multislice 

melhora os desfechos em saúde. 

Comentário dos revisores: Estudo de revisão não sistemática incluiu 

estudos de fraco nível de evidência, pois não havia estudos de melhor qualidade 

disponíveis. Utilizado na Argentina como subsídio para decisão em saúde. 

 

l) Avaliação de tecnologia em saúde: Tomografia computadorizada 

multislice e espiral para o rastreamento de doença arterial coronária 14: A 

MSCT e a tomografia espiral têm sido utilizadas para quantificar cálcio nas artérias 

coronárias. Faltam estudos de avaliação em longo prazo dos desfechos clínicos 

de pessoas rastreadas com a Tomografia multislice ou espiral em comparação 

com as modalidades de screening estabelecidas como algoritmos de fatores de 

risco. Esse exame apresenta baixa especificidade levando a alta taxa de falsos 

positivos com conseqüente necessidade de maiores investigações utilizando 

estratégias invasivas como a coronariografia. As evidências atuais não puderam 

identificar benefício clínico do screening de escore de cálcio pela tomografia em 

indivíduos assintomáticos. 

Comentário dos revisores: Boletim elaborado pela agência de avaliação de 

tecnologia do governo canadense. Estudo de revisão não sistemática. 

 

m) Avaliação de tecnologia em saúde: Efetividade e Custo-Efetividade 

do screening da doença arterial coronariana com a tomografia 

computadorizada: Revisão Sistemática. 15: O objetivo desse estudo foi avaliar a 

relação custo-efetividade do rastreamento da DAC em indivíduos assintomáticos 

com a tomografia computadorizada. A primeira questão foi a relevância do 

screening. Outras questões avaliadas foram a população alvo do screening, o 

método a ser utilizado, a capacidade da calcificação da artéria coronária (CAC) em 

predizer eventos, a CAC como informação adicional aos escores de fatores de 

risco e se a mensuração da CAC muda o tratamento.  Uma revisão sistemática 

rastreando estudos clínicos e avaliações econômicas foi realizada nos principais 

bancos de dados (MEDLINE, Cochrane, HTA database), no período de 1994 a 
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2005. Resultados: não foi encontrado nenhum ensaio clínico randomizado 

avaliando o valor do screening com tomografia computadorizada na redução de 

eventos cardíacos. Sete estudos foram identificados avaliando a associação entre 

o escore de CAC e desfechos cardíacos em 30.599 pessoas assintomáticas. Seis 

estudos utilizaram a tomografia com feixe de elétrons. O risco relativo de um 

evento cardíaco foi de 4,4 se a CAC estava presente. Há evidência que o escore 

de cálcio varia entre pessoas com o mesmo perfil de risco pelo escore de 

Framingham. Pessoas com o escore de CAC maior que 300 apresentam um risco 

elevado de eventos cardíacos. O escore de cálcio negativo indica baixa 

probabilidade de DAC. Escore de cálcio alto (> 400 ou > percentil 75 para a idade 

e sexo) significa risco moderado a alto de eventos clínicos em 2-5 anos 17. Porém, 

nenhum estudo demonstrou se a adição do escore de CAC aos fatores de riscos 

tradicionais melhora os desfechos. Três estudos avaliaram se o conhecimento do 

escore de CAC melhorava a aderência às mudanças de estilo de vida. O 

conhecimento do escore de CAC afetou a percepção de risco, mas não houve 

redução de abandono do tabagismo e aumentou a ansiedade. 

Há poucos estudos de economia em saúde sobre o screening da doença 

cardíaca pela tomografia e são insuficientes para fornecer resposta definitiva. 

Conclusões: A tomografia das artérias coronárias pode detectar calcificações 

indicativas de doença arterial coronariana em indivíduos assintomáticos, muitos 

dos quais estariam classificados como baixo risco pelos fatores de riscos 

tradicionais. O tratamento com estatina pode reduzir o risco. Entretanto, o 

screening com escore de CAC pode não detectar as placas moles (ricas em 

conteúdo inflamatório e com pouca calcificação) gerando um resultado falso-

negativo e o paciente ter um infarto do miocárdio, após um exame com escore de 

CAC baixo. Por outro lado, pode haver resultados falso-positivos naqueles com 

artérias calcificadas, porém com fluxo coronário normal, pois apresentam placas 

estáveis (ricas em cálcio e com pouco conteúdo inflamatório e lipídico) tendo baixo 

risco de trombose nessa placa. Então teríamos um resultado positivo pelo escore 

de cálcio em indivíduo com baixo risco de evento. Para o escore de CAC ser 

custo-efetivo, teria que produzir informação adicional na estratificação de risco de 
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forma a modificar o tratamento e os desfechos cardíacos, a um custo suportável 

por ano de vida ganho com qualidade. Atualmente, há evidência insuficiente para 

suportar o uso do escore de cálcio. 

Comentário dos revisores: Revisão sistemática produzida pela agência de 

avaliação de tecnologia do Reino Unido (NICE). Descreve a estratégia de busca e 

seleção dos artigos. 

 

n) I Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 17: O grupo de estudos em 

ressonância e tomografia cardiovascular (GERT) da SBC elaborou esta diretriz 

com base em inúmeros trabalhos publicados na área, experiência de especialistas 

e opinião de cardiologistas.  Como não existe, ainda, uma classificação dos níveis 

de indicação para a Ressonância Magnética e Tomografia computadorizada ou 

grandes estudos multicêntricos e randomizados18, optou-se por utilizar a seguinte 

classificação: 

Classe I: fornece informações relevantes e, geralmente, é apropriada; pode 

ser usada como técnica de imagem de primeira linha; 

Classe II: condições nas quais há evidência conflitante e / ou divergência 

de opiniões sobre a utilidade / eficácia de determinado procedimento: 

IIa: O nível de evidência / opinião é a favor de sua utilização / eficácia. 

IIb: A utilização / eficácia é menos estabelecida por evidência / opinião. 

Classe III: Situações onde há consenso de que o procedimento não é útil / 

eficaz e, em alguns casos, os riscos são maiores que os benefícios. 

Essa diretriz faz as seguintes indicações da tomografia computadorizada 

cardiovascular: 

 

Tabela de indicações da Tomografia computadorizada para o escore de cálcio 

segundo a SBC: 

Indicação Classe 

1. Pacientes assintomáticos com risco 
intermediário de eventos (10% a 20% em 10 
anos) pelos critérios de Framingham 

I 

2. Pacientes assintomáticos com histórico de IIa 
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Doença Arterial Coronariana precoce 
3. Pacientes de baixo risco pelo escore de 
Framingham (< 10% em 10 anos) 

III 

4. Pacientes de alto risco pelo escore de 
Framingham (>20% em 10 anos) ou com 
doença arterial coronária diagnosticada 

III 

5. Seguimento de evolução pelo escore de 
cálcio 

III 

 

Tabela de indicação da angiotomografia para avaliação do lúmen da artéria 

coronária pela SBC: 

Indicação Classe 

1. Avaliação de coronárias anômalas I 
2. Avaliação de estenoses coronárias em 
pacientes com probabilidade intermediária de 
DAC e teste de isquemia duvidosos ou 
conflitantes 

IIa 

3. Avaliação de estenoses coronárias em 
pacientes com baixa probabilidade de DAC e 
testes de isquemia positivos 

IIa 

4. Avaliação de patência de exertos cirúrgicos IIa 
5. Opção à angiografia invasiva no diagnóstico 
diferencial de cardiomiopatias isquêmicas 
versus não isquêmicas 

IIa 

6. Opção á angiografia invasiva no seguimento 
de pacientes com doença de Kawasaki 

IIa 

7. Diagnóstico de estenose coronárias em 
pacientes com média / alta probabilidade de 
DAC com dor torácica aguda 

IIb 

8. Diagnóstico de estenoses intra-stents IIb 
9. Pacientes com baixa probabilidade de DAC, 
assintomáticos e / ou com testes de isquemia 
negativos. 

III 

10. Seguimento de lesões obstrutivas 
coronárias identificadas em angiografia prévia 
(invasiva ou não invasiva) 

III 

 

Comentário dos revisores: Os estudos citados no corpo do texto desta 

Diretriz foram avaliados, sendo alguns estudos diagnósticos (transversais), a 

maioria com tomógrafos de 16 cortes e um com tomógrafo de 64 cortes. Havia um 

estudo de coorte, estudos de revisão narrativa a favor e contra o uso do escore de 

cálcio e editoriais. Portanto, parece que o peso da opinião dos especialistas foi 

maior do que as evidências científicas da literatura na elaboração das tabelas de 

indicações acima. Por exemplo: o estudo de coronária anômala que está como 

classe I de indicação não apresenta referência bibliográfica respaldando o uso da 
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angiotomografia de coronária para esse fim. Há algumas referências sobre o uso 

da ressonância magnética. Outra indicação pela Diretriz classe IIa seria no caso 

de pacientes com baixa probabilidade de DAC e teste de isquemia positivo. Se o 

paciente tem baixa probabilidade de DAC, não teria indicação de realizar teste de 

isquemia. Mas se o fez por outras indicações, e teve um resultado positivo, como 

tem baixa probabilidade pré-teste, o valor preditivo positivo do teste de esteira 

nesse paciente também será baixo. O que se faria nesse caso seria outra prova 

de isquemia como a cintilografia miocárdica que tem uma melhor acurácia, para 

demonstrar que o teste de esforço teria sido um falso-positivo.  

Na situação de seguimento de pacientes com doença de Kawasaki (classe IIa), 

como opção a angiografia, há evidência que dada a alta quantidade de radiação 

no exame de angiotomografia de coronária, esse exame não deveria ser realizado 

como seguimento, sem considerar a acurácia, já discutida anteriormente. 

No diagnóstico de pacientes com alta a média probabilidade de DAC e dor 

torácica aguda, ou seja, trata-se de um paciente com angina instável, que é 

diferente dos pacientes avaliados pelos estudos de acurácia com a 

angiotomografia que avaliava pacientes com alta suspeita de DAC, porém eram 

pacientes estáveis submetidos à angiografia invasiva eletiva. 

 

XI – Discussão: Os estudos limitaram a análise a segmentos que puderam 

ser visualizados pela tomografia, e em todos, as artérias avaliadas pela TC tinha 

calibre maior que 1,5 mm e outros estudos avaliaram artérias maiores que 2,0 

mm, como o de Garcia e colaboradores 10 cujos segmentos de artéria coronária 

com diâmetro menor que 2 mm não foram visualizados, e na análise foram 

considerados positivos forçando um aumento na sensibilidade e 

conseqüentemente, na taxa de falso-positivos.  

Outro fator que está relacionado com uma estimativa elevada da acurácia é 

a análise baseada em segmentos da artéria e não em pacientes. A metanálise de 

van der Zaag-Loonen 7 demonstrou que a angiotomografia de 4 ou 16 cortes não 

foi suficientemente sensível para descartar estenoses coronarianas. Mais de 28% 

dos pacientes não puderam ser avaliados e mais de 32% de todos os segmentos 
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também não puderam ser avaliadas devido à inadequada qualidade da imagem 

que está relacionada a pacientes obesos pela atenuação dos raios X, arritmias 

como a fibrilação atrial ou extrassístoles no momento da aquisição da imagem, 

freqüência cardíaca maior que 70 bpm que exige a administração de beta 

bloqueadores, pacientes com altos níveis de calcificação coronária prejudicando a 

avaliação intraluminal e injeção insuficiente de contraste. 

A prevalência elevada de doença arterial coronariana na população 

estudada também contribui para aumentar a sensibilidade da TC. Na mesma 

metanálise citada anteriormente, a média de idade da população incluída nos 

estudos primários foi de 56 a 67 anos, mais de 60% eram do sexo masculino e a 

prevalência de DAC era maior que 53% em 9 dos 15 estudos incluídos.  

A angiotomografia coronária é menos invasiva e mais rápida do que a 

angiografia convencional, porém a dose efetiva de radiação, na média, é de 6,9 a 

11,1mSv com a TC de 64 detectores, representando 4 a 5 vezes mais radiação 

que a angiografia coronária invasiva (2,1 mSv para homens e 2,5 mSv para 

mulheres). Embora os riscos, em longo prazo, relacionados a esse nível de 

radiação sejam relativamente baixos, esse fato coloca em questão os riscos do 

uso da angiotomografia para o seguimento de pacientes. 

Com respeito à avaliação de reestenose intrastent, as evidências ainda são 

insuficientes para recomendar o uso da TC, em decorrência da interferência na 

imagem provocada pela malha de aço do stent. 4 

Considerando o elevado valor preditivo negativo da angiotomografia nos 

estudos avaliados, alguns autores sugerem que o seu uso estaria indicado em 

indivíduos com baixa ou intermediária probabilidade pré-teste de ter coronatiopatia 

e apresente uma prova funcional indicando isquemia miocárdica 8. Porém, não há 

evidências suficientes para suportar que a tomografia multislice, como uma 

alternativa à angiografia invasiva, melhore os desfechos em saúde 13. 

Faltam estudos em longo prazo que avaliem desfechos clínicos de pessoas 

rastreadas com a tomografia multislice ou espiral para avaliação do escore de 

cálcio em comparação com as modalidades de screening estabelecidas como 

algoritmos de fatores de risco 14. Até o momento, nenhum estudo demonstrou que 
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o screening com escore de cálcio melhore desfechos clínicos como a redução de 

morbidade por doença coronária ou mortalidade 23.  

   

XII – Avaliação de Custos: O custo para aquisição de um tomógrafo multislice 

(multidetector) varia entre US$1.2 milhões a US$1.5 milhões. Este valor é, pelo 

menos, US$500.000 mais caro que um tomógrafo com um detector (um corte). Um 

tomógrafo de emissão de elétrons custa de US$1.8 milhões a US$2.0 milhões 14. 

Se as poucas evidências clínicas indicarem para o uso da angiotomografia de 64 

cortes com um papel complementar, um investimento financeiro será necessário 

sem a perspectiva de economia. Se no futuro as pesquisas suportarem o uso da 

angiotomografia coronária como substituto da angiografia convencional, pode ser 

esperado um potencial de redução de custos, pois o custo da angiotomografia 

coronária é menor do que da angiografia convencional 11. Ainda não há avaliações 

econômicas que permita conclusões sobre a relação custo-efetividade da 

angiotomografia de 64 cortes. 

 Em relação ao uso da tomografia para realizar o escore de cálcio, nenhum 

estudo demonstrou que esse screening reduza custos em saúde. Dada as 

incertezas da efetividade do escore de cálcio, não é possível avaliar se custo 

adicional com o screening pelo escore de cálcio estaria justificado 23. 

   

XIII – Conclusões da Revisão: 

 

•  Os estudos que avaliaram a angiotomografia de coronárias 

superestimaram a sua acurácia, pois foram incluídos na análise apenas 

os segmentos visualizados pela angiotomografia. Segmentos com 

diâmetro menor que 1,5 mm e, em alguns estudos, menor que 2,0 mm 

não foram avaliados.  

• A elevada acurácia do método foi influenciada pelo efeito de incluir na 

análise segmentos de artérias ao invés de pacientes, pois uma 

porcentagem dos pacientes (28%) não pode ter suas coronárias avaliadas 

adequadamente, em especial com aparelhos de 4 a 16 cortes. Além disso, 
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os estudos incluíram pacientes com alta prevalência de doença arterial 

coronariana o que elevou a capacidade de detecção da doença pelo 

método. 

• Há insuficiente evidência para sugerir que a angiotomografia de 16 ou 64 

cortes seja igual, ou melhor, do que a angiografia convencional no 

diagnóstico da DAC em pessoas com sintomas ou para detectar a 

progressão da doença em pessoas que já tiveram intervenções prévias. 

• Atualmente, não há evidências suficientes para suportar que a tomografia 

multislice, como uma alternativa à angiografia invasiva, melhore os 

desfechos em saúde 13. 

• Não há evidências demonstrando que a adição do escore de cálcio aos 

fatores de riscos tradicionais melhore os desfechos em saúde 15.  

 

XIV – Recomendação final: 

A câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências não recomenda 

a incorporação da angiotomografia de coronária nem para avaliação do escore de 

cálcio ou para avaliação luminal até que novos estudos demonstrem a efetividade 

e a custo-efetividade desse exame. 
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