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ABSTRACT 

Objectiva: To verify the value of the noninvasive me- 
thods for investigation of ischemic heart disease. 

Design: This is a transversal, retrospective and uncon- 
trolated research. First we found the results of the coronary an* 
giographys and the number of the register of the patients, after 
that we got the datum about history and the results of the noninva- 
sive diagnostics tests for ischemic heart disease. The research mas 
done with a questionnaire. 

Setting: The Service of Cardiology of the University 
Hospital of the Universidade Federal de Santa Catarina. 

Patients: Ninety-three patients that did coronary angio- 
graphy(57 men, 36 women, average age 58 years; range: 36 to 81). 
All patients were attended in our service. 

Results: Sixty-four (68,8%) coronary arteriographys were 
altered and 29(31,1%) were normal. The values of prevalence, the 
sensitivity and the specificyty of the noninvasive methods used for 
investigation of ischemic heart disease when correlated with the 
results of the coronary angiography were: 

1.History of the chest pain: prevalence 68%, sensitivity 
85%, specificyty 06%. 

2.ECG: prevalence 70%, sensitivity 72%, specificyty 70%. 
3.ECD: prevalence 66%, sensitivity 39%, specificyty 94%. 
4.TE: prevalence 56%, sensitivity 82%, specificyty 22%.

3



RESUMO 

O objetivo de nosso trabalho.era verificar o valor dos 
métodos não-invasivos para a investigação de doença cardíaca is- 
quêmica. Este foi um trabalho transversal, retrospectiva e näo- 
controlado, realizado no Serviço de Hemodinâmica, do Hospital Uni- 
versitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Noventa e três pacientes realizaram arteriografia coro- 
nariana (57 homens e 36 mulheres, com uma média de idade de 58 
anos, variando a faixa etária entre 36 e 81 anos). Todos os pa- 
cientes foram atendidos no serviço já citado anteriormente. 

Sessenta e quatro(69%) artériografias coronarianas foram 
consideradas anormais e 29(31%) foram normais. Os valores da pre- 
valência, sensibilidade e especificidade dos mêtodos não invasivos 
usados na investigação de doença isquemica do coração foram corre- 
lacionados com os resultados das artêriografias coronarianas, fi- 
cando assim relatados: . 

1. Historia de dor torácica: prevalência de 68%, sensi- 
bilidade de 85% e especificidade de 06%. 

~ 2. ECG: prevalência de 70%, sensibilidade de 72% e espe- 
cificidade de 70%. ' 

3. ECU: prevalência de 66%, sensibilidade de 39% e espe- 
cificidade de 94%. ' 

4. TE: prevalência de 56%, sensibilidade de 82% e espe- 
cificidade de 22%. .
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INTRQDUÇAD 

A realização do exame arteriográfico coronariano para o 
diagnostico da doença aterosclerotica coronariana, tem se tornado 
cada vez mais comum em nosso meio. 

O produto primário da angiografia coronariana é definir 
a anatomia das artérias coronarianas quando esta informação e ne- 
cessária para o manejo do paciente. Esta definição anatômica inclui 
a avaliação da presença, extensão e severidade da doença ateroscla- 
rotica coronariana obstrutiva, o tamanho da artéria coronária, a 
presença de circulação colateral, formação de trombo, obstruçbes 
dinamicas (espasmo coronariano) ou anormalidades congênitas das ar- 
térias coronarianas.(1) 

Apesar do desenvolvimento das técnicas de coronariogra- 
fia e do sistema de criterios utilizados para a indicação deste mé- 
todo diagnostico, uma significante percentagem dos pacientes que 
são submetidos a angiografia coronariana por síndromes de dor torá- 
cica apresentam artérias coronarias normais. Muitas series publica- 
das tem reportado que 10 a 30% dos pacientes submetidos a angiogra- 
fia coronariana estao dentro desta categoria de exames normais.(2) 

Em recente trabalho publicado no Jornal da Associação 
Medica Americana foi estimado que 50% das angiografias coronarianas 
indicadas nos EUA sao desnecessárias ou, pelo menos, poderiam ser 
adiadas.(3) 

_

. 

Apos entrar em contato com os dados acima citados, re- 
solvemos desenvolver uma pesquisa que avalia-se o valor da história 
e da metodologia diagnóstica não invasiva no processo diagnostico 
da insuficiência coronariana, comparando-se com o resultado da an- 
giografia coronariana. »
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MATERIAIS E METDDDB 

A casuística deste trabalho foi composta por 93 pacien- 
investigação para insuficiência coronariana, atendidos pelo 
de Cardiologia do Hospital Universitario, e que foram sub- 
a arteriografia coronariana no setor de hemodinâmica, no 
de janeiro a dezembro de 1992. 

'Foram obtidos os registros e o resultado da coronario- 
grafia dos pacientes no setor de_hemodinamica, posteriormente_foram coletados os dados nos prontuários dos pacientes no Serviço de Ar- 
quivo Medico e Estatistica (SAME). 

Elaboramos uma ficha de coleta de dados(ane×o 1), com- 
posta pelos seguintes itens: identificação do paciente, dados da 
requisição do estudo hemodinamico, procedência do paciente(ambula- 
torio ou internado), anamnese-paciente sem dor, com dor: tipica ou 
atípica. Consideramos dor tipica quando havia menção desta pelo 
cardiologista assistente ou quando havia uma historia de dor tora- 
cica provocada por esforços que aliviava com o repouso ou nitrato, 
fatores de risco maiores para insuficiência coronariana: 1. Fatores 
mutaveis- HAS, tabagismo, dislipidemia e DM; 2. Fatores imutáveis- 
historia familiar e idade; resultado de exames complementares rea- 
lizados antes da data da ¬coronariografia (Eletrocardiografia-ECG, 
Teste de Esforço-TE e Ecocardiograma-ECO) e resultado da coronario- 
grafia. 

tes, em 
Serviço 
metidos 
periodo 

Todos os dados foram colhidos de maneira retrospectiva. 
Ds criterios de anormalidade para os exames não invasivos säo: 

As z 1. ECG - depressão ou supradesnivelamento do segmento 
ST, inversão da onda T e/ou a presença de ondas Q.(4) 

2. TE - ocorrência de dor torácica anginosa tipica e/ou 
uma resposta eletrocardiografica positiva, representada por depres- 
são do segmento ST maior ou igual a 1,0mm(5,ó) e quando o cardiolo- 
gista que efetuou o exame diagnosticou positividade no teste para 
insuficiência coronariana. 

3. ECO - mostrando areas de hipocinesia ou acinesia seg- 
mentar, denotando cardiopatia segmentar isquémica pelo ecocardio- 
grafista. ~ 

Quanto ao resultado das coronariografias foram computa- 
das apenas as lesões das tres artérias coronarias principais(coro- 
naria direita, descendente anterior e circunflexa). As lesões foram 
classificadas em:(7) 

a) coronária normal 
-b) lesão de 25% (coronárias irregulares) 
c) lesão de 25-49% (leve) 
d) lesão de 50-74% (moderada) 
e) lesão de 75% mu mais (severa) 
f) sub-oclusão (muito severa) 
g) oclusão
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Foram considerados exames anormais aqueles com coronária 
apresentando lesão igual ou maior que 50%. 

Calculamos ainda os seguintes dados epidemiológicos para 
testar os exames complementares: prevalência, sensibilidade, espe- 
cificidade, valor preditivo positivo e negativo, falso positivo, 
falso negativo e acurácia(precisão total)(8). 

_

' 

Para a realização dos cálculos estatísticos, foram fei- 
tas as seguintes_correlaÇBes: 4 ' 

` 

1. História de dor torácica (tipica ou atípica, sem dis- 
tinçào) com o resultado da coronariografia, onde fizemos uma corre- 
lação entre o número de pacientes que apresentavam ou não uma his- 
tória de dor torácica com o resultado normal ou anormal da corona- 
riografia. 

_

' 

2. ECB,ECO e TE com o resultado da coronariografia; onde 
os resultados de cada um destes exames complementares (positivo ou 
negativp_para doengazc§rdiaga__isquemica) foram, respectivamente, 
correlacionados com os resultados da coronariografia. 

As formulas utilizadas para a realização dos cálculos 
estatísticos estão relacionadas no anexo 2(B). 

Os dados foram arquivados e cruzados com o auxilio do 
programa estatístico Statgraf.

,
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RESULTADOS 

Dos 93 pacientes estudados 57(62%) eram do sexo masculi- 
no e 36(38%) eram do sexo feminino, sendo que apenas 2 pacientes 
eram negros. A faixa etária variou entre 36 e B1 anos tendo uma mé- 
dia de idade de SB anos (Tabela I). 

'Vinte e cinco (27%)pacientes eram procedentes do ambula- 
tório e 68(73%)estavam internados. 82(88%) apresentavam historia de 
dor torácica(Tabela II) , sendo que destes, 5ã(67%) tinham dor tí- 
pica de doença cardíaca isquêmica e 27(33%) dor atípica. Dnze pa- 
cientes de nosso estudo não apresentavam dor torácica. Dos pacien- 
tes do sexo masculino 32(56%)apresentavam dor típica, 17(30%)dor 
atípica e 8 (14%) não apresentavam dor, para o sexo feminino os va- 
lores foram 23 (63%)com dor tipica, 10(27%)com dor atípica e 3 
(10%)sem dor. ` 

Dos pacientes que apresentavam dor torácica 55(67%) ti- 
nham coronariografia anormal e 27(33%) normal. Dos pacientes sem 
dor 9(B2%) apresentavam coronariografia anormal e 2(18%) normal(Ta- 
bela III). 

Através de cálculos estatísticos relacionando-se arté- 
riografia coronariana e historia de dor torácica constatou-se que o 
sintoma teve como valor diagnostico uma prevalência de 68%, sensi- 
bilidade de 85%, especificidade de 6% e valores preditivos positivo 
e negativo de, 

51% 
lipidemia, 57% 
toria familiar 
sendo que esta 
riana) não tem 

respectivamente, 67% e 18% (Tabelas VII e VIII). 
dos pacientes eram tabagistas, 37% apresentavam dis- 
tinham hipertensão arterial sistêmica, 52% com his- 
de doença coronariana e 16% com diabetes mellitus, 
variavel(fatores de risco para insuficiência corona- 
validade em nosso estudo pela falta de dados em mui- 

tos prontuários. 
82(88%) pacientes realizaram ECG prê-coronariografia(Ta- 

bela II), sendo que, destes, 49(60%) tiveram exames alterados e 33 
(40%) normais. 

Dos pacientes com ECG alterado 42 tinham coronariografia 
alterada e 7 normal; dos 33 com ECG normal, 16 apresentavam corona- 
riografia anormal e 17 exame normal(Tabela IV). 

Segundo cálculos estatísticos onde foram cruzados os da- 
dos de ECG e coronariografia, o ECG apresentou 70% de prevalência, 
72% de sensibilidade e 70% de especificidade, tendo um valor predi- 
tivo positivo de B5% e preditivo negativo de 51%(Tabelas VII e 
VIII). 

50(53%) pacientes realizaram ECO antes da coronariogra- 
fia(Tabela II), destes, 14 apresentaram ECU alterado e 36 normal. 
Dos pacientes com ECU alterado 13 apresentaram coronariografia 
anormal e 1 normal, enquanto que dos pacientes com ECO normal(36), 
20 apresentaram coronariografia alterada e 16 normais (Tabela V).
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' Os cálculos estatísticos relacionando os resultados do 
ECO com os das coronariografias mostram que o ECO apresenta uma 
prevalência de 66%, uma sensibilidade de 39% e uma especificidade 
de 94%. Os seus valores preditivos positivo e negativo foram, res- 
pectivamente, 92% e 44%(Tabelas VII e VIII). 

L 51(54%) pacientes realizaram TE antes da coronariogra- 
fia(Tabela II), destes, 41(80%) apresentaram teste positivo para 
insuficiência coronariana e lO(20%) apresentaram teste negativo. 
Dos pacientes com TE positivo, 24(58%) apresentaram coronariografia 
anormal e 17 (42%)coronariografias normais enquanto que dos pacien- 
tes com TE negativo 5 apresentaram coronariografia alterada e 5 
normal(Tabela VI). ' 

Relacionando-se estatisticamente os dados dos TE e das 
coronariografias obteve-se para o TE uma prevalência de 56%, uma 
sensibilidade de 82% e uma especificidade de 22%. Os valores predi- 
tivos positivo e negativo para o TE foram, respectivamente de 58% e 
50% (Tabelas VII e VIII). . 

.Das 93 coronariografias realizadas, 64‹69%) exames foram 
anormais e 29(31%) foram normais. Relacionando-se a coronariografia 
com o sexo, 43(75%) pacientes do sexo masculino apresentaram angio- 
grafia anormal e 14(25%) angiografia normal. No sexo feminino 2f 
(58%) apresentaram o exame anormal e 15(42%) normal. 

" Dos cateterismos considerados positivos, 12(19%) pacien- 
tes apresentaram lesão triarterial, 24(37%) tinham lesão em 2 arté- 
rias e 28(44%) com lesão em apenas um único vaso. 

Dos 23 com TE positivo e coronariografia anormal, 7(30%) 
apresentaram lesão triarterial, 8(35%) com lesão em duas artérias e 
8(35%) com lesão em uma única artéria. Dos 5 casos com TE negativo 
e angiografia anormal, 4(80%) tinham lesão em uma artéria e 1(20%) 
apresentou lesão em duas artérias. 

Não ocorreram Óbitos resultantes de complicações no ca- 
teterismo cardíaco. ' 

. z _.- ..¡- 

TABELA I: CARACTERISTICAS DA POPULACAO ESTUDADA QUANTO AO SEXO E 
IDADE. - 

-._--....-_.--fz.-.._--__..--_...-._---_._.__.¿-_--.-__-.._....---_--_*.-_--.-_._.._.__--_.-›-z--_-....--._-.-.qn 

Número de pacientes -" 93 
Sexo masculino 

V 

57 
Sexo feminino 36 
Idade ‹média› 58 
Faixa etária 36-81 

Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 1992. 

TABELA II: CARACTERISTICAS DA POPULACAO ESTUDADA QUANTO AO JSINTOMA 
DOR TORACICA E O RESULTADO DOS TESTES DIAGNOSTICOS NAO INVASIVO8 
‹Ecs,Eco E TE›. » 

.__........._._._..._.._._........................._..........._........__.__..._..ó-._.-___......___-.._......._....._.___.â-.........-...-_.._....._.-.-......._ 

Pacientes com dor torácica 
C/ECG prévio 
C/ECO prévio 
C/TE prévio 
Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 

...___.____.-_.-._.--.-.--._-....-.--_._...._._.-.--u-za-«aún-.~-.z 

1992. 

B2(BB%) 
82(88%) 
50(53%) 
51(54%)



TABELA III: CORRELAÇa0 ENTRE D NUMERO DE PACIENTES QUE APRESENTARAM 
DU NAO DDR TORACICA COM O RESULTADO ANORMAL OU NORMAL DA CORONARID- 
BRAFIA. 

Sintoma \ Coronario- Coronariografia I Coronariografia 
\ 

_ 

grafia' Anormal 8 Norma1~ 

:_-n-1 

Com dor torácica 55 1 27 
Sem dor torácica '9 

S 

' 2 _______ _;___L___________________________________________-_____---__ 
Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 1992. E

E 

TABELA IV: CORRELAÇAO ENTRE O NUMERO DE PACIENTES QUE APRESENTARAM 
ECG POSITIVO OU NEGATIVO COM O RESULTADO ANORMAL OU NORMAL DA CORO- 
NARIOGRAFIA. 
_...-.‹-..-_---.-_.__-.--.-.-1._---_._..-z.--.-.__.-_._-..z-n-1-_ __..-u-_-u@_.____.-_-_...--ø--z-._-n--._...~.-z-_._ 

Coronariografia 1 Coronariografia 
Anorma1` | Normal 

Resultado \ Coronario- 
do ECG \ grafia 
...................._.__._...;..............__._......._.._.............._..._..._....___...-___..............._._....__.........._.._...._...........------ 

ECG + ` 42 3 7 
ECG - 16 2 

A 

17 

Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 1992. 

-eu

- 

TABELA V: CORRELAÇAO ENTRE O NUMERO DE PACIENTES QUE APRESENTARAM 
ECO POSITIVO OU NEGATIVO CON O RESULTADO ANORNAL OU NORMAL DA CORO- 
NARIOGRAFIA. 
-___--._--_à_.-_--.-_._..---..._.-_--_---.__-‹------.gz-_-1*-.nz-1-__-n--__-~›ø_-.__-‹-.-._-......_--._.

U Sintoma \ Coronarío- oronariografia 2 Coronariografía 
\ 

' grafia Anormal I Normal * 

._.._.......__.-.......-.-._.-._.-.-.-.-._.......--_.-......_......--.._-...z--..._.-.-.-_._..-.-_.-_-_-'__--.._.-›-.-..-...__-_-_-..--___- 

ECO + 13 A 1 1 
ECO - 20 I- 16 

Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 1992. 

-- 

TABELA VI: CORRELAÇAO ENTRE O NUMERO DE PACIENTES QUE APREBENTARAN 
TE POSITIVO OU NEGATIVO CON O RESULTADO ANDRMAL OU NORMAL DA CORO- 
NARIOGRAFIA. 
__-...-.-.-.-..õ..-_...-____.._......-.____.-._.-..---_.-.._.-_-_.-›.›-c-..-.--.unn--n-n-as-_--_›--H-_--'_-'---_-"-'_ 

.ua Sintoma \ Coronario- Coronariografia 8 Coronariografia 
\ grafia Anormal ! 

` Normal 

_ 

17 
9 _ 5 

_..---4-nn-z--z-_.--.-. 

T|=;+ 
_ 

24 
_ 

:_ TE- 
. 

~ 5 a 

Fonte: SAME do HU, Jan~Dez 1992. ' 

-:___-›_._ 
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TQBELA VII: CDRRELLQÇÀD DOS EXAMES NHO INVA8IVOS'CDN Ê CORONARIO* 
GRAFIA NDS PACIENTES CON SUSPEITA DE INBUFICIENCIA CDRONARIANA 

-nn- 

Tipo de \ Correlação 
Avaliação \ Epidemiolo- 

V \ gicai 
.-___.._._....--._--._-.m-n-‹~._a.---_;--_ 

---o.-›-_ 

Dor torácica 
ECG 
ECO 

TE 
-..__.__..-__.-.-_.-_.@..à-._-_.--..--_--_ 
Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 1992. 
* = Prevalência; ** = Sensibilidade; *** = Especificídade. 

Pr-
â 

68% I

2 

70% 3 

66% 

56% 

tSans.IEspec.8Fa1soIFa1solAcurác1a 
t 4* I l + 1 I 

85% 

----.-..-oo.- 

72% 

39% 

82% 
-_.›_ú__-_ 

'I'-I-I' 

6% 
\! 0% 

94% 

22%

I 

-n-1 

fa 

93% 

5% 

77% 

9% 

I l

N 

14% 

7% 

60% 
..-- _.-- 17% 

61% 

71% 

58% 

56% 

-._-_ 

-na--u 

TABELA VIII: VQLDRES PREDITIVOS DOS MÉTODOS NãO INVASIVDS EM RELA- 
Çãü A CDRDNARIOGRAFIA NDS PÀCIENTES COM RISCO DE INSUFICIENCIA CD- 
RDNARIANA. 
_--.__-_...---___.-.__-_.-_---.__-«_ 
Métodos não ínvasivos 
._-.__._._._.--.__._._-..-›--._-._-.-...----__._._ 

Dor torácica ' 

ECG 
ECO 
TE 
--_-..-.-..--.._z--«_-_-.»-_.-.-.._.-..-__-_-__ 

Fonte: SAME do HU, Jan-Dez 

2 V.Preditivo + 
--_--_. 

nn-- 

1992 

'85% 
92% 
58% 

11 

67% 

_- 

Q- 

.Q

- 

zu-_ 
V.Preditivo - 

18% 
51% 
44% 
50%

-f
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DISCUSSHD 

" A avaliação dos pacientes com suspeita de insuficiência 
coronariana e efetuada de uma maneira escalonada, de acordo com a 
circunstância clinica do paciente, ou seja, caso esteja em angina 
instável, a coronariografia e efetuada sem o teste de esforço que é 
contra-indicado. Porem é desejável que o paciente seja devidamente 
triado com a metodologia complementar não invasiva. 

1. História × Coronariografia 
Angina pectoris tipica é geralmente preditiva para is- 

qL¿emia_¿fli9‹;áJ:d_iÇêfissl-1Q¢št.í.§.~â ‹?.°~=-'~¬5.ë__ r=‹=1't=›'.¬¿H:,i8_f.¬ê,_ Q9'~=›tPs-Mova.-. _ N9 entanto, a acurácia deste sintoma é imprecisa, muitos pacientes com 
angina tipica não tem doença arterial coronariana angiograficamente 
demonstrável. Alternativamente em muitos pacientes com sintomas 
atipicos encontram-se achados angiográficos significativos para do- 
ença arterial coronariana.(9) 

A

- 

A coronariografia normal associada com historia de angi- 
na pectoris não e um sinal infreqüente em pacientes com HAS, doença 
cardíaca valvular, cardiomiopatia dilatada e doença do colágeno com 
envolvimento dos pequenos vasos intramiocárdicos, entretanto este 
quadro pode também ocorrer em pacientes normotensos nos quais a do~ 
ença coronária tem sido excluida pela angiografia e não e detectado 
qualquer tipo de doença cardíaca; na literatura, esta condição é 
conhecida como "sindrome ×"(10). '

_ 

O termo sindrome × tem sido usado em muitos trabalhos 
denotando uma dor torácica de etiologia incerta e subseqüentemente 
usado por outros investigadores com diferentes criterios e defini- 
ç8es(2). .

_ 

Muitos autores tem procurado restringir o termo sindrome 
× para incluir apenas os pacientes com dor torácica, arteriografia 
normal, e achados isquemicos em resposta ao TE (9). 

Como sinonlmia da sindrome x tem sido usado o termo an- 
gina microvascular, pois tem se aventado a hipótese de, nesta sin- 
drome, ocorrer uma disfunção da microvasculatura coronariana 
(9,11). 

A 

- 

g _ 

Dutra importante entidade responsável por dor torácica e 
arteriografia normal é a astenia neuro-circulatória (Sindrome_de Da 
Costa) que pode surgir após infecçoes, stress fisico ou psicologi- 
co, mas com freqüencia e encontrado como uma desordem de caráter 
familiar, sem estes fatores. 

' No entanto eles podem agravar uma tendencia já e×isten~ 
te. Esta sindrome é caracterizada por: sintomas respiratÓrios(disp~ 
neia, taquipneia, sensação de oufocnmentol, palpitaçäo, desconforto 

12
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torácico, tontura e astenia. D exame fisico ê normal, a etiologia 
obscura e os pacientes tem uma vida normal. 

Mau interpretação de sintomas emocionais, vicios diag- 
nósticos, aumento da convicção de que o coração e o culpado, conse- 
qüente medo da morte súbita ao esforço, condicionamento e histeria 
levam o diagnóstico para uma falsa causa orgânica relacionada aos 
esforços(l2). 

Contudo, existem muitas outras patologias que podem ser 
responsaveis pela sindrome anginosa, por exemplo: anormalidades da 
função esofagica, refluxo ácido, dor muscular, ataque de panico(9). 

Conforme casuística encontrada em nosso trabalho, a dor 
anginosa tipica teve uma grande correlação com a coronariografia 
alterada (74,5%). Resultado semelhante foi obtido em trabalho onde 
pacientes apresentando diagnostico clinico de dor tipica apresenta- 
ram obstrução arterial significante (95%). Os pacientes com dor 
atípica apresentavam menos correlação com a coronariografia altera- 
da conforme literatura(13). 

~Quando correlacionamos o sintoma dor torácica, sem dis- 
tingui-la em tipica ou atipica, com o resultado das coronariogra- 
fias, este apresenta uma sensibilidade alta (85%) e uma especifici- 
dade baixa (6%) para o diagnóstico de doença isquêmica coronariana. 

2. ECG x Coronariografia 
Demonstramos o valor do ECG como método diagnóstico com 

70% de especificidade, 70% de prevalência, 72% de sensibilidade, 
valor preditivo positivo de 85% e preditivo negativo de 51%. 

Aproximadamente 50-70% dos pacientes com angina estável 
possuem ECG normais em repouso, quando não se encontram numa crise 
anginosa. D desnivelamento do segmento ST, caracteristico da isque- 
mia miocardica pode ser encontrado durante outros surtos de angina 
do peito em alguns pacientes. As alterações do segmento ST embora 
não patognomonicas desta natureza, possuem um grau relativamente 
alto de especificidade, ausencia das alteraçbes não exclui o risco 
de doença coronariana(9). 
- Em nosso estudo a grande maioria dos pacientes que rea- 
lizaram o ECG, apresentavam dor torácica no momento do exame. 

3. ECO x Coronariografia 
A ECU transtorácica não produz uma boa imagem dos ramos 

das artérias coronarias em adultos, no entanto, os efeitos adversos 
da doença coronariana na função e estrutura miocárdica podem ser 
bem avaliados por esta tecnica. 

Pelos dados obtidos, constatamos uma prevalência de 66%, 
39% de sensibilidade e 94% de especificidade, sendo assim ê consi- 
derado por nós um exame para exclusão de insuficiência coronariana 
no grupo estudado. - 

Não disponivel no nosso estudo a ECU de esforço, segundo 
literatura, mostra uma sensibilidade e especificidade similar ou 
superior aos diagnósticos dados pelos exames angiográficos. Uma ECO 
de esforço tem maior sensibilidade e especificidade do que o TE so- 
zinho e auxilia no esclarecimento de respostas eletrocardiográficas 
duvidosas em pacientes com dor torácica de origem incerta. A sensi- 
bilidade da ECD em detectar lesões coronarianas em mais de um vaso 
com infarto prévio ê em torno de B5-89% e de apenas 73% em pacien- 
tes com lesöes em um único vaso(14). 
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4. TE × Coronariografia ' 

D TE é um método não invasivo importante na detecção da 
presença e extensão de doença coronariana e do .prognóstico quando 
há doença significante. '

- 

Pode ser usado conjuntamentm com outros métodos não in- 
vasivos determinando um otimo manejo em pacientes em investigação 
para doença isquémica cardiaca(l5). V 

Uma determinação mais direta e imediata da sensibilidade 
e especificidade da resposta do TE tem sido mostrada em correlaçües 
com os estudos arteriográficos coronarianos(b). 

A maioria dos estudos publicados comparando esses dois 
exames tem sido feitos em população com doença arterial coronaria- 
na, usualmente pacientes que referiam angina vpectoris em centros 
medicos para consideração de procedimentos cirúrgicos. O uso deste 
tipo de grupo tem influenciado em favor do TE. Alem disto não está 
certo que estes resultados obtidos possam ser extrapolados para pa- 
cientes com doença coronariana menos severa e população assintomá- 
tica(b). 

Vários trabalhos comparando TE e Coronariografia demons~ 
tram uma sensibilidade entre 54 e 80% e uma especificidade entre 88 
e 97% X6). ~ 

Em nossa casuística estes valores foram de 82% de sensi- 
bilidade e de 22% de especificidade. 

' Ao finalizar esta discussão, queremos salientar que não 
temos como objetivo deste trabalho a análise detalhada dos resulta- 
dos obtidos, mas sim um levantamento de dados que possa ser útil 
para o desenvolvimento de novas pesquisas de caráter semelhante.
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE TRABALHO CIENTÍFICO ~ ANO: 1992 JANEIRO~DEZENBRO 
TITULO: O 

1.NOME: 2.REGISTRO: 
3.IDADE: ' 4.COR= 5.SEXO:N/F 6.PROCEDENCIA:_________ .-í_.......1.í-.-_--í- 

7.DADOS DA REOUISICAO DE ESTUDO HENODINAMICO= 

8.HISTORIA E EXAME FISICO (DADO CDLHIDO NO PRDNTUARID): 
Paciente : Internado ( ) Ambulatório ( ) 

Dor Torácica: Sim ( ) Não ( ) 

Dor Típica ( ) Dor Atipica ( ) 

Anamnese da dor: 

9.FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CORONARIANA: 
TABAGISMO ( ) ~ HISTORIA FAMILIAR ( ) 

DIABETES MELLITUS ( ) `HAS ( ) 

DISLIPIDEHIA ( ) 
"

' 

10.EXAMES COMPLEMENTARES ANTERIORES (ECG/TE/ECO/CAT): 

11.RESULTADO DO CAT E OUTROS EXAMES ATUAIS: 

,z- 
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9 

FORMULAS UTILIZADAS PARQ A REALIZAÇHÚ DOS CALCULUS ESTATISTICOS 
UTILIZADOS NESTE ESTUDO. 
_.-_---_-_-_-._¢-._-.._.-Q.-.-@z__ 
Resultado dos 
Exames 
Complementares 
*_--.-___....._.--_.-_-._.__._..._.-_..--ú 

Positivo 
Negativo 
Prevalência 
Sensibilidade 
Especificidade 
Falso positivo 
Falso negativo 
Valor preditivo positivo 
Valor preditivo negativo 
Acurácia 
-_---.-._--.-z._,-_-z.--_-.-._._.__.¢.-_ 

-__.-z_.-._ 

Fonte: Goldman L. Aspectos Quantitativos do Raciocínio Clinico. 
In: Harrison-Medicina Interna, 11* edição, Rio de Janeiro, Ed 
Guanabara Koogan, 1988. V.1. p.6. “"f“ 

u_u-

=
= 
=

E 

QNEXO 2 

Doenqa(Coronariografia) 
-Q-.-._-Q-__*¢-«----‹_.--.._-_.._--_.._--_n--»---›- 

A 
,

B 
C ' 

' D E 

(a+c)/(a+b+c+d) 
a/(a+c) V 

d/(b+d) 
b/(b+df 
c/(a+c) 
a/(a+b) 
d/(c+d)- 
(a+d)/(a+b+c+d) 

Presentetênormal) Ausente(Norma1) 
_._.--_.-._--...__-_.-._-_. 

-_›--_.@...-.--_-_--_~..@- 

-..._-_.-.-__...@ú_‹---.u--_._..-_.¢_._._.----..._-_-1... 
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