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• Realização do exame

• Indicações 

• Patologias mais comuns

CORAÇÃO
TOMOGRAFIA





A evolução tecnológica (multidetectores + computação) permitiu a adequada visualização do 
coração,
visto que, as estruturas cardíacas têm muito movimento, ao contrário
dos outros órgãos



Preparo:
• Jejum 4 horas
• Adequado controle da FC

Contraste iodado:
• Alergia a alimentos e medicamentos
• Função renal

Vantagens:
• Método não invasivo
• Punção venosa periférica
• Sala de exame normal
• Tempo de exame médio 5 min.



Bomba de infusão / ECG / 



Indicações:

 Diagnóstico precoce das dores torácias
 Teste de esforço não conclusivo
 Pacientes assintomáticos, com alto risco de doença coronária
 Acompanhamento pós revascularização cirúrgica
 Acompanhamento pós angioplastia

➢ A angiotomo não substitiu o cateterismo cardíaco (ainda)



Na tomo de coração podemos visualizar 
praticamente todas as estruturas cardíacas, 
medi-las e analisá-las, mas as duas grandes 
“pérolas” são:

❖ O Score de Cálcio
❖ Angiografia das coronárias



Presença de cálcio nas artérias é um indicativo de aterosclerose

Score de Cálcio



Score de Cálcio



Score de Cálcio



Dividida linearmente em 4 categorias: 

0 zero

1–99 leve

100–40            moderado

>400           severo

Escore de Ca tem correlação direta com o risco de 
eventos cardíacos (infarto, revasc e morte)

Score de Cálcio



Taxa de eventos em 5 anos e Ca Score

Shaw et al.  Radiology 2003; 228:826-833 

*

*

*

*p<0.001

Score de Cálcio



Angiografia das coronárias



Estenose importante (70-99%) na coronária direita

normal



Estenose importante (70-99%) na coronária direita



Estenose importante (70-99%) na descendente anterior



Análise em várias projeções



Análise quantitativa



?????



Safena (veia)
Mamária (art)
Radial (art)
Gastroepiplóica (art)





Stent pérvio descendente anterior



Na sala de emergência
“Triple Rule-Out”

Dor torácica aguda, de causa indefinida
3 principais causas em um único exame/aquisição


