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Introdução 
 A hipertensão pulmonar (HP) é uma doença crónica da circulação 

pulmonar, marcada pelo aumento da pressão e resistência vascular 

 

 Resulta em sobrecarga ventricular direita e em último caso em IC 

direita 

 

 Pressão arterial pulmonar média (mPAP) ≥ 25 mmHg, determinada 

por cateterismo do coração direito  (CCD) 

 

 Método invasivo 

 Métodos não invasivos necessitados para selecção de doentes e 

follow-up 

 



Introdução 

 Há raros estudos em que a RM foi utilizada para calcular padrões de 

fluxo de sangue e a média da velocidade sanguínea no tronco da 

artéria pulmonar; tendo demonstrado correlação com a mPAP e 

resistência vascular pulmonar (RVP) 

 

 TC é usada por rotina para diagnóstico da causa responsável pela HP 

 Poderá a TC dinâmica com contraste mostrar também o fluxo e 

velocidades arteriais pulmonares? 

 



Material e métodos 

 Todos os pacientes que fizeram cateterismo do coração 

direito (CCD) para diagnóstico ou follow-up de HP,  

 de Maio / 2011 a Agosto / 2012 

 No espaço de 3 semanas desde CCD (mediana de 1 dia), 

sem mudança no tratamento nesse intervalo 

 

 Critérios de exclusão:  

- IR;  

- alergia civ;  

- TC diagnóstica recente;  

- gravidez;  

- CCD há mais de 3 semanas 

 

 Consentimento informado e aprovação pelo comité de ética 



Material e métodos 

 Siemens Somatom Definition Flash, 128 cortes, de dupla-energia 

 TC torácica de rotina + 

 Até 20 aquisições de espessura de 19,2mm, ao nível da bifurcação traqueal 

 Expiração ou respiração suave e relaxada 

 

 1ª aquisição sem contraste 

 20ml de contraste iodado (Ultravist 370mg/ml) por veia periférica do braço  

 à velocidade de 5ml/s, seguidos de 21ml de soro à mesma velocidade. 

 Após delay de 4 segundos, 1ª aquisição 

 Aquisições seguintes com intervalo de 1-2 segundos (consoante dados do CCD) 

 Aquisições terminadas quando o contraste atingia a aorta descendente 

 Reconstrução das imagens com 0,6mm de espessura 

 

 



Material e métodos 

 Colocação de ROIs circulares no tronco, ramo esquerdo e ramo direito da artéria pulmonar 

e aorta ascendente 

 2 radiologistas  

 Calculadas curvas atenuação (HU) vs tempo (s) para as 4 ROIs. 

 

 



Material e métodos 
 Calculado Tempo para o pico (tmax) em todas as ROIs 

 Calculado Tempo de propagação (Δtmax) entre ROIs; subtraindo tmax do tronco da AP ao tmax 

das restantes ROIs 

 Calculada Velocidade de propagação do contraste (vbolus), dividindo a distância entre as ROIs 

pelo respectivo tempo de propagação (Δtmax) - (vbolus = distância /Δtmax) 

 (para evitar erros de medida calculou-se a média da velocidade de propagação no ramo D e E) 

 

 



Material e métodos 

 CCD efectuado pelo mesmo pessoal médico 

 Cateter Swan-Ganz 7-F, lúmen quádruplo, com balão 

 Via transjugular 

 

 Análise estatística: 

 Correlação de Spearman entre os parâmetros do CCD e TC dinâmica 

com contraste 

 t-test para as diferenças entre pacientes com HP e pacientes sem HP 

 Curvas ROC para cálculo optimizado dos valores de cut-off 

 Cálculo da sensibilidade, especificidade e AUC 

 Valores de P ≤ 0,05 considerados significativos 

 

 



Resultados 

 23 doentes (13 mulheres; 10 homens) 

 2 excluídos por artefactos de movimento 

 

 16 doentes com HP  

- 4 com HP arterial idiopática;  

- 4 HP arterial não idiopática;  

- 2 HP 2ª a doença pulmonar;  

- 6 HP por TE crónica 

 

 5 doentes sem HP  

- 3 com esclerodermia;  

- 1 com doença intersticial;  

- 1 doente após endarterectomia pulmonar 

 

 

 

 

 



Resultados 

 Foi encontrada correlação negativa entre mPAP e a velocidade de 

propagação do contraste (vbolus) no ramo dto e esq da AP 

 A média de velocidades entre ramo esq e dto da AP (vbolus) 

demonstrou excelente capacidade de discriminação entre doentes 

com HP e sem HP (S e E de 100% para um cut-off de 317mm/s) 



Resultados 

 O tempo de propagação (Δtmax) também demonstrou correlação 

com a mPAP, podendo discriminar os doentes com HP dos sem HP 

 Para Δtmax do ramo dto  > 0,15s    S e E de 100% 

 Para Δtmax do ramo esq > 0,25s    S de 100% e E de 60% 

 Para Δtmax do ramo esq > 0,45s    S de 93% e E de 80% 

 



Resultados 

 Também o tempo para o pico no tronco da AP (tmax) mostrou 

correlação com a mPAP, mas com pior capacidade na discriminação 

entre doentes com HP dos sem HP 



Resultados 

 Todos os 3 factores (tmax, Δtmax e vbolus) demonstraram correlação 

com a RVP (o que seria de esperar dado que esta se correlaciona 

com a mPAP) 

 Δtmax e vbolus correlacionaram-se com outros parâmetros obtidos 

com o CCD (saturação arterial de O2; diferença arterial-venosa de 

conteúdo de O2…) 

 Mas não se correlacionaram com o CO, idade ou superfície corporal, 

o que demonstra a sua especificidade para os parâmetros obtidos 

com o CCD  

 



Discussão 

 Ficou demonstrado que a velocidade de propagação do contraste 

(vbolus) pode discriminar entre pacientes com e sem HP e 

correlaciona-se negativamente com a mPAP. 

 O estudo encontrou um valor de cut-off de 317mm/s para a 

velocidade de propagação média 

 Espera-se que este valor desça para cerca de 120 ou menos em 

estudos com maior amostra 

 

 Uma vez que as distâncias entre ROIs são dificilmente reproduzíveis, 

também foi calculado o tempo de propagação (Δtmax), que também 

revelou bom poder discriminativo entre pacientes com e sem HP 

 

 

 



Discussão 

 Outros meios de determinação da HP: 

 

TC: 

 Diâmetro do tronco da AP ou razão entre diâmetro do tronco da AP e 

aorta ascendente 

 - Fraca discriminação por sobreposição de valores em doentes com e 

sem HP 

 Razão entre volumes do VD e VE poderá ter melhor valor 

discriminativo 



Discussão 

 Outros estudos: 

 
 Tempo desde injecção de contraste até atenuação > 100 HU na AP 

 - excelentes resultados na discriminação de doentes com e sem HP 



Discussão 

TC ou RM com gating ECG: 

 
 Movimento paradoxal do septo interventricular 

 - Indica sobrecarga de volume e/ou de pressão 

 

 Pulsatilidade da AP (diferença da área da AP entre sístole e diástole) 

 - pulsatilidade reduzida está associada a HP 

 - correlaciona-se negativamente com a mPAP, podendo também 

discriminar entre doentes com e sem HP 

 

 



Discussão 

 Limitações do estudo: 

 

 Baixo número de doentes -> estudo com maior amostra a decorrer 

 Só doentes com HP ou com suspeita de HP foram incluídos; não há controlos 

saudáveis -> a amostra representa, no entanto, os doentes que realizariam 

CCD 

 

 Radiação -> é 1/3 da TC de rotina que os doentes fazem para diagnóstico 

causal da HP -> aplicar este protocolo na TC diagnóstica? 

 Radiação impede a avaliação da reprodutibilidade da técnica 

 

 Aquisição a cada 1-2s -> a maioria dos doentes tinha tempos de propagação 

de > 0,5s, o que permite medições adequadas 

 Estudo em expiração / respiração suave -> artefactos de movimento 

 



Conclusão 

 O tempo de propagação do contraste e a média da velocidade de 

propagação do contraste, determinados por TC dinâmica com civ, são 

medidas promissoras no diagnóstico de HP 

 

 A simples determinação do tempo de propagação, isoladamente, 

associada à baixa radiação necessária para o fazer, pode tornar este 

método adequado para a prática clínica rotineira: 

 - identificação de doentes com indicação para CCD  

 - follow-up de doentes que já foram diagnosticados com HP por CCD 

 

 É necessário uma validação prospectiva através de um estudo com 

maior amostragem 


