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Síntese da Recomendação 

Objetivo: Avaliar 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? 

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 tem sido 

utilizada na realização da angiotomografia coronária para 

avaliação do lúmen e de estenoses coronárias com 

objetivo de detectar indivíduos assintomáticos mas com 

risco elevado de eventos coronarianos. Estudos mais 

recentes, avaliaram o papel da Angio TC de coronárias na 

avaliação da dor torácica.  

 

Sumário das evidências  

1. Stein P and col publicaram em 2008 uma revisão 

sistemática utilizando apenas estudos com TCMD de 

64 detectores ou superior comparando com 

angiografia coronariana como padrão ouro no 

diagnóstico de DAC. Em 23 estudos incluindo 

resultados de 2045 pacientes, a sensibilidade da Angio 

TC coronárias para detecção de estenoses (≥ 50%) foi 

de 98% (88 a 100%) e especificidade foi de 88 % (59 

a 100%). Em 21 estudos, a sensibilidade por 

segmento foi de 90%  (73 a 100%) e  especificidade 

de 96% (90 a 99%); 4 estudos avaliaram estenoses 

criticas ou de alto grau ((≥ 70%) e a sensibilidade foi 

de 91% com especificidade de 88%.  

2. Paech DC and col publicaram em 2011 uma 

revisão sistemática de 28 estudos num total de 3.674 

pacientes; todos os estudos realizaram CT 

angiotomografia de 64 detectores ou superior e 

angiografia coronária invasiva como padrão ouro. A 

população selecionada para o estudo eram pacientes 

com suspeita de DAC que tiveram indicação de 

realizar angiografia coronariana para detecção de 

estenoses significativas (≥ 50%). A sensibilidade da 

TCMD para detecção de estenoses significativas em 

comparação com o padrao ouro foi  de 98,2%  e 

especificidade de 81,6% . A sensibilidade media foi 

de 94,9% e especificidade 89,5%  na análise por 

vaso. 

3. Mowatt G and col publicaram uma ATS (Health 

Technol Assess 2008) avaliando a efetividade clinica e 

custo-efetividade, em diferentes grupos de pacientes, 

com o uso da TCMD de 64 detectores ou superior no 

lugar de procedimento invasivo (angiocoronariografia). 

Cerca de 2500 pacientes foram analisados. A 

sensibilidade para detecção de DAC significativa (≥ 

50%) foi de 99% com Valor Preditivo Negativo de 

100% Nenhum estudo de custo-efetividade com 

TCMD de 64 detectores foi encontrado. 

4. Guideline American Heart Association (AHA) para 

uso de AngioTC de  2008; relata que ANGIOTC não 

deve ser usada para rastreamento de DAC em pacientes 

que não tenham sinais ou sintomas sugestivos de DAC. 

Angiografia coronária não invasiva é aceitável em 

pacientes sintomáticos com risco intermediário após 

estratificação inicial, incluindo pacientes com teste de 

stress duvidosos ou inconclusivos. Angio TC não é 

recomendado em pacientes com baixa probabilidade pré 

teste de DAC ou alta probabilidade pré Teste de DAC. 

Pacientes com calcificação nas coronárias muito 

pronunciada pode causar artefato  e reduzir acurácia 

diagnostica da Angio TC. 

5. Diretriz de Ressonância e Tomografia 

Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
publicada em 2006 recomenda uso de Angiotomografia 

na avaliação de coronárias anômalas (Grau I) e avaliação 

de estenoses coronárias em pacientes com probabilidade 

intermediária de DAC e teste de isquemia duvidoso ou 

conflitante (Grau IIa) ou baixa probabilidade de DAC e 

testes de isquemia positivos (Grau IIa). 



 

6. Dois ensaios clínicos randomizados publicados 

recentemente avaliaram o papel da angiotomografia de 

coronárias na dor torácica aguda.  Hoffmann U and col 

publicaram ECR com 1000 pacientes que procuraram 

serviço de emergência por dor torácica aguda 

inicialmente com eletrocardiograma e troponina normais. 

Os pacientes foram randomizados para realizarem 

AngioTC coronárias precocemente ou seguirem o 

protocolo padrão de dor torácica aguda. A média de 

permanência no hospital foi reduzida em 7,6 horas no 

grupo da AngioTC (P < 0.001)  e mais pacientes foram 

“liberados” diretamente do departamento de emergência 

( 47% vs 12%). Não houve redução significativa nos 

custos globais comparando as duas estratégias. Litt H 

and col publicaram outro ECR com 1370 pacientes ( 908 

grupo Angio TC e 462 grupo manejo “tradicional”).  Dos 

640 pacientes com AngioTC negativa para DAC nenhum 

paciente morreu ou teve IAM até 30 dias de seguimento 

pós episódio de dor torácica aguda. A taxa liberação da 

emergência foi de 49,6% vs 22,7% com média de 

permanência hospitalar menor 18 horas vs 24,8 horas 

com maior taxa detecçãoo de DAC (9% vs 3,5%) no 

grupo da AngioTC. 

 

 

 

Recomendações 

1. A Angiotomografia de artérias coronárias não deve 

ser usada para rastreamento de DAC em pacientes 

que não tenham sinais ou sintomas sugestivos (baixa 

probabilidade) de DAC. 

Grau de Evidência A 

2. Angiotomografia de coronárias com 64 detectores 

ou superior possuiu acurácia elevada (sensibilidade e 

especificidade > 90% na maioria dos estudos) no 

diagnostico de DAC sendo um bom exame para 

excluir estenoses coronarianas significativas (≥ 50%) 

em pacientes com fatores de risco para DAC e testes 

de isquemia duvidosos ou conflitantes ou Baixa 

Probabilidade para DAC com testes de isquemia 

positivos. 

                             Grau de Evidência A 

3. Estudos recentes mostram que o uso precoce da 

AngioTC na sala de emergência em pacientes com 

baixa a intermediária probabilidade de Síndrome 

Coronariana Aguda diminui significativamente o 

tempo de permanência hospitalar do paciente (de 7 a 

6 horas) e o número de internações hospitalares 

(quase metade dos pacientes avaliados receberam alta 

da sala de emergência e não foram internados). 

Grau de Evidência A 

 

Obs 1: Pacientes com calcificação nas coronarias muito 

pronunciada pode causar artefato e reduzir a acurácia 

diagnostica da AngioTC.  

Obs 2: Embora exame não invasive, mas envolve uma 

dose de radiação relativamente alta, principalmente com 

os aparelhos de múltiplas colunas de detectores e para 

sua realização é necessário a utilização de contrastes a 

base de iodo que possuem potencial para nefrotoxicidade 

e reações adversas. 
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Setembro - 12 

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a 

serem respondidas. 

Setembro -12 

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 

Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 

Agosto-12 

Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da 

literatura e criação da versão inicial da avaliação. 

Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista para apresentação dos 

resultados e discussão. 
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Auditor. 

Outubro-12 

Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos 
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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
  

Estratégia de busca da literatura e resultados 

1. Busca de avaliações e recomendações referentes à utilização da ANGIOTC de coronárias no 

manejo da Doença Arterial Coronariana por entidades internacionais reconhecidas em 

avaliação de tecnologias em saúde: 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

 National Guideline Clearinghouse (NGC) 

2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 

3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações ou 

metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo metanálises e ensaios 

clínicos, apenas estes serão contemplados. 

4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 

5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das 

UNIMEDs de cada cidade ou região. 

 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos 

pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não foram posteriormente 

citados separadamente, a menos que justificado. Descreve-se sumariamente a situação clínica e a 

questão a ser respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com 

base nestes achados seguem-se as recomendações específicas.  

Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 

 

Níveis de Evidência: 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de metanálises ou 

revisões sistemáticas. 

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, pequenos ensaios clínicos de 

qualidade científica limitada, ou de estudos controlados não-randomizados. 

C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. 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 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. 

 

Score de Cálcio 

Nota dos revisores : o escore de cálcio quantifica a calcificação arterial coronária 

(CAC), um marcador da presença e extensão da doença aterosclerótica. A calcificação é 

definida como uma lesão acima de 130 HU e pode ser calculada a partir da soma ponderada 

das densidades acima de 130 HU (escore de Agatston) ou por métodos de cálculo do volume 

ou massa de cálcio. Este documento visa avaliar as evidências para o uso de 

AngioTomografia no manejo da DAC e não vai abordar estudos que avaliaram apenas o 

escore de risco cardiovascular (escore de cálcio).  

 

 

 



 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo dessa revisão é avaliar a acurácia da angiotomografia computadorizada das 

artérias coronárias no manejo da doença arterial coronariana com ênfase especial para 3 

situações distintas: rastreamento de DAC; confirmação diagnóstico de DAC e no paciente 

sala de emergência com Dor Torácica Aguda. 

 

4. RESULTADOS 

4.1Revisão Sistemática e Metanálises 

Stein and col [2] publicaram em 2006 uma  estudo com TCMD (Tomografia 

computadorizada com múltiplos detectores) no diagnóstico da Doença Arterial 

Coronariana (DAC). Critérios de inclusão: estudos que comparassem a MDCT com 

angiografia coronária invasiva como padrão ouro.Resultados: 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. 

Número 

Detector

es 

Sensibilidade para Dx 

estenoses 

significativas (≥ 50%) 

N  

4  83% 429/514 

16 88% 1023/11

60 

64 94% 165/176 

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. Prevalência e severidade da calficação das coronárias e história de stent prévio 

diminui a acurácia da AngioTC de coronárias.Os dados sugerem que a TC com múltiplos 

detectores tem potencial de ser utilizada como teste de screening em pacientes apropriados: 



 

 

não obesos, em ritmo sinusal e a frequência cardíaca pode ser reduzida com drogas 

cronotrópicas,  

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

Comentários dos revisores : foi incluído apenas um estudo com a TC de 64 detectores com 

um n de 67 pacientes e com uma análise por segmentos arteriais e não por pacientes para o 

cálculo da sensibilidade e especificidade. 

Em 2008 o mesmo autor; Stein P and col [3] publicou outra revisão sistemática 

utilizando apenas estudos que usaram TCMD de 64 detectores. A AngioTC de 64 detectores 

foi comparada com angiografia coronariana 

 Em 23 estudos incluindo resultados de 2045 pacientes, a sensibilidade da 

Angio TC coronária para detecção de estenoses (≥ 50%) foi de 98% (88 a 

100%) e especificidade foi de 88 % (59 a 100%).  

 Em 21 estudos, a sensibilidade por segmento foi de 90%  (73 a 100%) e  

especificidade de 96% (90 a 99%). 

 4 estudos avaliaram estenoses criticas ou de alto grau (≥ 70%) e a 

sensibilidade foi de 91% com especificidade de 88%. 

Conclusão dos autores é que AngioTC negativa exclui DAC significativa com segurança 

na grande maioria dos pacientes. 

Paech DC and col [4] publicou em 2011,  uma revisão sistemática de 28 estudos 

num total de 3.674 pacientes;  todos os estudos realizaram CT angiotomografia de 64 

detectores ou superior e angiografia coronária invasiva como padrão ouro. A População 

selecionada para o estudo eram pacientes com suspeita de DAC que tiveram indicação de 

realizar angiografia coronariana para detecção de estenoses significativas (≥ 50%). 

Resultados: A sensibilidade da TCMD para detecção de estenoses significativas em 

comparação com o padrão ouro foi  de 98,2% (IC 97,4 % a 98,8%) e especificidade de 

81,6% (IC 79% a 84%).  A sensibilidade foi de 94,9% (IC 93,9 a 95,8%) e especificidade 

89,5% (IC 88 a 90,2%) na análise por vaso. Os autores concluem que TC de 64 

detectores é um bom exame para excluir estenose coronariana significativa em pacientes 

com fatores de risco para DAC.  

 



 

 

4.2 Mowatt G and col publicaram uma ATS (Health Technol Assess 2008) mostrando 

a efetividade clinica e custo-efetividade, em diferentes grupos de pacientes, com o 

uso da TCMD de 64 detectores ou superior no lugar de procedimento invasivo 

(angiocoronariografia). 

21 estudos completos e 20 resumos foram analisados 

N = 2500 pacientes foram incluídos nos estudos de acurácia diagnóstica. A 

sensibilidade para detecção de DAC significativa (≥ 50%) foi de 99% (IC de 97 a 

99%) com Valor Preditivo Negativo de 100% (IC de 86 a 100%). Nenhum estudo de 

custo-efetividade com TCMD de 64 detectores foi encontrado. 

Comentários dos revisores: a alta sensibilidade da Angio TC pode evitar 

coronariografia desnecessária em pacientes com resultados negativos devido seu 

valor preditivo negativo muito alto. 

4.3 Descrição sumária da acurácia da detecção de DAC nos principais estudos 

encontrados na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Autores 
 

Objetivos População Resultados Comentários 

Moscariello 
A et al4 

Avaliar a eficácia 
da 
AngioTomografia 
para decisão 
terapêutica em 
pacientes com 
alta 
probabilidade de 
DAC e a 
capacidade da 
AngioTC em 
diferenciar 
pacientes com ou 
sem necessidade 
de 
revascularização 
e determinar a 
melhor 
estratégia de 
revascularização 
(angioplastia 
versus cirurgia 
cardíaca) em 
comparação com 
o padrão ouro 
(angioplastia 
percutânea). 

185 
pacientes, 
121 
homens, 
idade 
média 59 
anos com  
alto risco 
para DAC 

Dos 185 
pacientes, 113 
(61%) não 
submeteram a 
revascularização 
 E 42 (23%) não 
tinham DAC. EM 
178 PACIENTES 
(96%) MESMA 
ESTRATEGIA 
TERAPEUTICA 
(conseradora vs 
revascularização) 
foi escolhida com 
base na CT 
angiotomografia 
e cateterismo. 
Todos os 
pacientes com 
necessidade de 
revascularização 
foram 
identificados com  
angiotomografia. 
Quando 
revascularização 
foi indicada; o 
mesmo 
procedimento 
(Angioplastia vs 
CRM) foi 
escolhida em 66 
dos 72 pacientes 
(92%) 

Em pacientes 
com alta 
probabilidade de 
DAC, angioTC 
coronariana foi 
tao eficaz quanto 
cateterismo 
cardíaco em 
diferenciar 
pacientes com e 
sem necessidade 
de 
revascularizaçãoo  
bem como em 
selecionar o tipo 
de 
revascularizaçãoo 
mais apropriada 
para o paciente 
(angioplastia 
percuânea ou 
CRM). 

Budoff MJ 
Accuracy 
Trial10 
J Am Coll 

230 (94%) dos 
245 pacientes 
incluídos no 
estudo 
completaram o 

 Sensibilidade 
95% 
especificidade de 
83% 
 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Diretriz de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia1 publicada em 2006 recomenda uso de Angiotomografia na 
avaliação de coronárias anômalas (Grau I) e avaliação de estenoses coronárias em 
pacientes com probabilidade intermediária de DAC e teste de isquemia duvidoso ou 
conflitante (Grau IIa) ou baixa probabilidade de DAC e testes de isquemia positivos 
(Grau IIa). 

 

Guideline American Heart Association (AHA) para uso de ANgioTC e ANgio RNM 
20085 

 Nem ANGIOTC nem ANGIORNM devem ser usados para rastreamento de DAC 
em pacientes que não tenham sinais ou sintomas sugestivos de DAC. 

 Angiografia coronária não invasiva é aceitável em pacientes sintomáticos com 
risco intermediário após estratificação inicial, incluindo pacientes com teste de 
stress duvidosos ou inconclusivos. A acurácia diagnóstica favorece Angio TC 
sobre Angio RNM neste subgrupo de pacientes. 

 Angio TC não é recomendado em pacientes com baixa probabilidade pré teste de 
DAC ou alta probabilidade pré Teste de DAC. 

 Pacientes com calcificação nas coronárias muito pronunciada pode causar artefato  
e reduzir acurácia diagnostica da Angio TC. 

 Avaliação de anormalidades congênitas ou adquiridas nas coronárias é outra 
indicação do uso de ANGIO TC, sendo ANGIO RNM preferencial em pacientes 
mais jovens para reduzir risco de radiação ou em pacientes com alergia a 
contraste iodado. 

 

4.5  TC  angiotomografia de coronárias na dor torácica aguda 
Dois ensaios clínicos randomizados publicados recentemente avaliaram o papel 

da AngioTC na dor torácia aguda.  Hoffmann U and col7 publicaram ECR com 1000 

Cardiol 
2008 52(21) 
1724 

estudo. A 
sensibilidade  e 
especificidade da  

Especificidade 
cai para 53% 
quando score de 
cálcio foi >400 
Agastston units. 

Miller JM 
Core trial9 
NEJM 2008; 
359 (22) 
2324 

291 (72%) dos 
405 pacientes 
incluídos foram 
elegíveis para 
análise 

 Sensibilidade 
85% 
especificidade de 
90% 

 

Meijboom 
WB11 
J Am Coll 
Cardiol 
2008; 
52(25):2135  

360 (97%) dos 
371 pacientes 
incluídos foram 
elegíveis para 
análise 

 Sensibilidade 
99% 
especificidade de 
64% 

 



 

 

pacientes que procuraram serviço de emergência por dor torácica aguda inicialmente 
com eletrocardiograma e troponina normais. Os pacientes foram randomizados para 
realizarem AngioTC coronárias precocemente ou seguirem o protocolo padrão de dor 
torácica aguda. A média de permanência no hospital foi reduzida em 7,6 horas no 
grupo da AngioTC (P < 0.001)  e mais pacientes foram “liberados” diretamente do 
departamento de emergência ( 47% vs 12%). Não houve redução significativa nos 
custos globais comparando as duas estratégias. Litt H and col8 publicaram outro ECR 
com 1370 pacientes ( 908 grupo Angio TC e 462 grupo manejo “tradicional”).  Dos 640 
pacientes com AngioTC negativa para DAC nenhum paciente morreu ou teve IAM até 
30 dias de seguimento pós episódio de dor torácica aguda. A taxa liberação da 
emergência foi de 49,6% vs 22,7% com média de permanência hospitalar menor 18 
horas vs 24,8 horas com maior taxa detecçãoo de DAC (9% vs 3,5%) no grupo da 
AngioTC. 

 

 

 

 

5. RECOMENDAÇÕES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs 1: Calcificação nas coronarias muito pronunciada e história de múltiplos stents 

1. A Angiotomografia de artérias coronárias não deve ser usada para 
rastreamento de DAC em pacientes que não tenham sinais ou sintomas 
sugestivos (baixa probabilidade) de DAC. 

 

Grau de Evidência A 

2. Angiotomografia de coronárias com 64 detectores ou superior possuiu 
acurácia elevada (sensibilidade e especificidade > 90% na maioria dos 
estudos) no diagnostico de DAC sendo um bom exame para excluir estenoses 
coronarianas significativas (≥ 50%) em pacientes com fatores de risco para 
DAC e testes de isquemia duvidosos ou conflitantes ou Baixa Probabilidade 
para DAC com testes de isquemia positivos. 

 

Grau de Evidência A 

 

3. Estudos recentes mostram que o uso precoce da AngioTC na sala de 
emergência em pacientes com baixa a intermediária probabilidade de 
Síndrome Coronariana Aguda diminui significativamente o tempo de 
permanência hospitalar do paciente (de 7 a 6 horas) e o número de 
internações hospitalares (quase metade dos pacientes avaliados receberam 
alta da sala de emergência e não foram internados). 

Grau de Evidência A 



 

 

cardíacos, pode causar artefato e reduzir a acurácia diagnostica da AngioTC.  

 

Obs 2: Embora exame não invasivo, mas envolve uma dose de radiação relativamente 
alta, principalmente com os aparelhos de múltiplas colunas de detectores e para sua 
realização é necessário a utilização de contrastes a base de iodo que possuem 
potencial para nefrotoxicidade e reações adversas. 
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