
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DISCIPLINA DE CARDIOLOGIA 

 

 

 

 

MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO ENDOCÁRDICO E EPICÁRDICO 

ASSOCIADO À TOMOGRAFIA DE CORAÇÃO EM PACIENTES COM CARDIOPATIA 

CHAGÁSICA CRÔNICA E TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA 

 

 

BRUNO PEREIRA VALDIGEM 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 2011  



2 
 

BRUNO PEREIRA VALDIGEM 

 

 

 

MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO ENDOCÁRDICO E EPICÁRDICO 

ASSOCIADO À TOMOGRAFIA DE CORAÇÃO EM PACIENTES COM CARDIOPATIA 

CHAGÁSICA CRÔNICA E TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Angelo Amato Vincenzo de Paola 

Co-Orientador: Dr. Claudio Cirenza 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 

 

Tese apresentada à 
Universidade Federal de São 
Paulo para obtenção de título 
de Doutor em Ciências. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdigem, Bruno Pereira 

Mapeamento Eletroanatômico Endocárdico e Epicárdico associado à Tomografia de 

Coração em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica e Taquicardia Ventricular 

Sustentada / Bruno Pereira Valdigem. Tese sob a orientação do Prof. Dr. Angelo 

Amato Vincenzo de Paola – São Paulo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 

2011. 102 f. 

 

Tese (Doutorado): Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. 

Programa de Pós-Graduação em Cardiologia. 

 

Título em inglês: Accuracy of epicardial electroanatomic mapping and ablation of 

sustained ventricular tachycardia merged with heart CT scan in chronic Chagasic 

Cardiomiopathy. 

 

1. Doença de Chagas 2. Ablação por cateter com radiofrequência 3. Taquicardia 

ventricular 4. Mapeamento eletroanatômico. 

 



4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DISCIPLINA DE CARDIOLOGIA 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Angelo Amato Vincenzo de Paola 

Prof. Titular Livre Docente da Disciplina de Cardiologia do Departamento de Medicina 

Chefe do Departamento de Medicina da UNIFESP 

 

Co-orientador: 

Dr. Claudio Cirenza 

Doutor em Ciências e Médico Assistente da Disciplina de Cardiologia do Departamento de 

Medicina da UNIFESP 

 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação: 

Prof. Dr. Valdir Ambrósio Moisés 

Prof. Livre Docente da Disciplina de Cardiologia do Departamento de Medicina da UNIFESP 

 



5 
 

BRUNO PEREIRA VALDIGEM 

 

 

MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO ENDOCÁRDICO E EPICÁRDICO ASSOCIADO À 

TOMOGRAFIA DE CORAÇÃO EM PACIENTES COM CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA E 

TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA 

 

Tese aprovada como requisito parcial para obtenção de título de Doutor em Ciências no 

Curso de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 

Habilitação: Medicina 

Data de Aprovação: 

_____/_____/__________ 

 

Banca Examinadora: 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Angelo Amato Vincenzo de Paola 

Orientador 

Universidade Federal de São Paulo 

 

_________________________________________ 

Prof.   Dr. Leandro Zimerman   

 

_________________________________________ 

Dr. José Tarcísio Vasconcelos 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Dalmo A. Moreira                                                                         

 

_________________________________________ 

Prof. Dra. Fatima Dumas Cintra  

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho é dedicado aos meus pais, Jorge e Daise, pelo apoio e crença 

inabalável no meu sucesso, de uma forma que só eles podiam ter. Ao meu irmão 

Marcelo, por todo o carinho e hombridade que servem de exemplo para toda uma 

vida. 

Para Larissa, que me ensinou a enxergar o mundo através de seus olhos. E por me 

forçar, amorosamente, a ser uma pessoa melhor.  

Aos meus avós, que estiveram em todos os espaços da minha vida em que meus 

pais, por um momento ou outro, não puderam estar. Obrigado.  



7 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus amigos de fora da medicina. Estes me mantiveram são e foram 

meu refúgio nos momentos em que o avental era pesado demais para carregar.  

Aos colegas e médicos do Hospital Municipal da Piedade. Lá eu aprendi a ser 

um médico mais humano e fui apresentado a um tipo de medicina de pessoas para 

pessoas (lição que carregarei comigo e que ensinarei a quem eu conseguir).  

Também aos amigos Gustavo Salgado Duque, Daniela Processi, Emanuel 

Esposito e Bruno Papelbaum. Estes últimos sempre estiveram onde eu precisava 

quando eram necessários e quando eram queridos. 

Aos amigos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, onde fui acolhido 

duas vezes. Aprendi a ver que o real conhecimento é obtido com esforço e 

dedicação. Aprendi também a lidar com as diferenças culturais, que se bem 

observadas, só nos fazem crescer. Impossível não falar de Daniela Guerra e Arthur 

Procópio, Nilton Carneiro e Amanda Bezerra, Felipe Maia, Peterson Bussadori e 

Pablo Roberto Lopez. Laços que se formaram e me deram casas em vários locais, 

além da certeza de que eles têm um local especial reservado onde eu estiver.  

Aos frutos de minhas amizades, Lucas e Maria Júlia, presentes que não 

mereço. Aguardo ansiosamente pelos feitos incríveis que eles certamente vão 

realizar. 

Ao Dr. Luiz Mastrocolla, amigo paciente que me ensinou que o bom 

profissional não precisa deixar de ser um bom homem. 

Aos amigos Paulo Medeiros, Ricardo Habib e Rogério Andalaft, pelo suporte 

e amizade, provando que pessoas especiais existem nos lugares mais necessários.  



8 
 

Aos Drs. Ibrahim Pinto e Roberto Sadelli, pelo apoio irrestrito a esta 

empreitada, em especial quando ela não passava de uma ideia sem forma. 

Ao Prof. Dr. Dalmo Moreira, pela acolhida e confiança, que espero estar à 

altura.   

À Profa. Dra. Fátima Cintra, que me premiou com mais do que eu imaginava, 

profissionalmente e na vida pessoal. 

Ao Prof. Dr. Claudio Cirenza, que me ensinou a exercitar o raciocínio por trás 

da nossa arte. E também pelos seus dias afastado de casa para me ajudar a 

completar este trabalho.  

Ao Prof. Dr. Angelo Amato Vincenzo de Paola. Este me ensinou tudo que 

preciso saber para a correta execução da minha nova arte e sempre forçou meus 

limites até pontos que eu não sabia que existiam. 

  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com o apoio financeiro da Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – CAPES (Bruno Pereira Valdigem) 



10 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Taquicardias Ventriculares Sustentadas (TVs) epicárdicas são 

comuns na Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC). A ablação por cateter com 

radiofrequência, pode ser realizada com o auxílio de mapeamento eletroanatômico. 

O mapeamento eletroanatômico, por sua vez, necessita de definição especial, que 

pode ser incrementada com a integração de imagens oriundas de Tomografia 

Computadorizada do coração (TC do coração). A TC do coração pode fornecer a 

localização das áreas de fibrose, a extensão do comprometimento miocárdico, as 

características da anatomia coronariana e a função ventricular (esquerda e direita). 

Enquanto o acoplamento de imagens foi exaustivamente estudado no endocárdio, o 

acoplamento epicárdico e as informações advindas da aquisição de tomografia pré-

procedimento não foram adequadamente avaliados até o momento. OBJETIVOS: 

Determinar a viabilidade técnica e a acurácia do mapeamento eletroanatômico com 

a integração de imagens associadas à TC em pacientes com TVS e CCC. Avaliar a 

precisão da TC em delimitar áreas de  miocárdio anormal em  comparação com o 

mapeamento eletroanatômico em portadores de CCC e TVS. MÉTODOS E 

RESULTADOS: Foi realizado o mapeamento e a ablação endocárdica e epicárdica 

em 8 pacientes portadores de CCC e TVS utilizando Carto® XP e sistema de 

integração de imagens Carto® Merge. A integração de imagens foi realizada 

utilizando TC em 3 fases para a obtenção do escore de cálcio, angiotomografia de 

coronárias e realce tardio. Para a comparação das imagens tridimensionais do 

sistema de mapeamento eletroanatômico e bidimensional da fluoroscopia, foi 

utilizado um editor gráfico vetorial. Este permitiu a comparação da distância entre a 

posição do cateter observado pela fluoroscopia e a obtida pelo mapa 
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eletroanatômico. A diferença média entre os métodos analisados foi de 6,03mm (DP 

±2,09mm). Cicatrizes estavam presentes no endocárdio e epicárdio de ambos 

ventrículos, sendo encontradas mais frequentemente na região póstero-basal de VE. 

A análise da contratilidade segmentar demonstrou-se superiora à técnica de realce 

tardio para a localização de miocárdio anormal conforme delimitado pelo 

mapeamento eletroanatomico em sensibilidade, valor preditivo positivo, acurácia e 

concordância.  CONCLUSÃO: A combinação de mapeamento eletroanatômico e TC 

é tecnicamente possível e pode fornecer informações importantes para a ablação de 

pacientes com TV e CCC. 



12 
 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Chronic Chagasic Cardiomiopathy (CCC) is a parasitic disease 

where epicardial VTs are common. Eletroanatomic mapping merged with CT scan 

data is a useful tool for mapping the endocardium, and its accuracy in guiding 

ablation on the epicardium was not adequately evaluated . OBJECTIVE: Compare 

electronatomic map merged with Heart CT to fluoroscopy for epicardial ablation of 

CCC. Describe the distribution of the scars on CCC. METHODS AND RESULTS: We 

performed epicardial and endocardial mapping and ablation using electroanatomic 

mapping on eight patients and merged the map with coronary arteries CT Scan using 

at least three landmarks. To compare the 3D image obtained with 3dEA mapping 

with image integration capabilities and the 2D fluoroscopic image obtained during the 

ablation procedure we used vectorial computer graphic software in order to prove the 

images were equivalent and to compare the distance between the catheter tip on 

fluoroscopy to catheter tip on 3D EA map. EPRFCA was successfully performed in all 

patients and they did not present recurrence for at least 3 months follow up. The 

mean difference between the tip of the catheter on fluoroscopy and on the 3D model 

was 6.03 ± 2.09mm. Scars were present in the epicardium and endocardium and 

most of patients presented with posterior wall scars and RV scar. CONCLUSION: 

The combination of electroanatomic map and heart CT scan data is feasible and can 

be an important tool for EPRFCA in patients with CCC and VT.   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Sobre a Doença de Chagas 

A Doença de Chagas é uma endemia em algumas regiões do Brasil. Os 

pacientes acometidos por sua forma crônica estão predispostos à insuficiência 

cardíaca crônica e arritmias ventriculares graves1.  

A abordagem dos pacientes acometidos por arritmias ventriculares causadas 

pela Doença de Chagas ainda é controversa. Os métodos de estratificação de risco 

se desenvolvem continuamente com o fim de identificar os pacientes com  maior 

risco de morte2,3,4 .  

Existem relatos sugerindo a redução de casos novos da doença  entre as 

populações estudadas nas áreas endêmicas da América do Sul, fato possivelmente 

relacionado às ações específicas governamentais no combate à disseminação da 

moléstia5. Ainda assim, a prevalência dos pacientes portadores da Doença de 

Chagas no Brasil é elevada 

 A morte súbita está intimamente  relacionada às arritmias ventriculares nos 

pacientes com Doença de Chagas1 podendo também estar relacionada  aos 

fenômenos cardioembólicos e à disfunção ventricular 5,6,7.  

A morte cardíaca súbita na Doença de Chagas é o evento mais temido 

relacionado à evolução da doença no portador da fase crônica. Ainda que exista 

discordância sobre como classificar os pacientes portadores de sorologia positiva 

face aos novos métodos diagnósticos8,9, a classificação da doença em forma 

indeterminada ou cardíaca já permite a distinção de dois grupos com prognósticos 

distintos9.  
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Na forma indeterminada é classificado aquele paciente com sorologia positiva 

mas sem sintomas relacionados à doença de Chagas, com telerradiografia de tórax, 

eletrocardiograma e estudos contrastados do esôfago e do cólon normais. Esses 

pacientes apresentam prognóstico semelhante ao da população não infectada10,11,12,13 

Os pacientes portadores da Doença de Chagas, em sua forma cardíaca, 

apresentam alterações no eletrocardiograma em repouso, com ou sem sintomas de 

insuficiência cardíaca10.  

Apesar da enorme importância clínico-epidemiológica da Cardiopatia 

Chagásica Crônica, as definições da conduta clínica  referentes ao tratamento da 

insuficiência cardíaca e arritmias ventriculares  desses pacientes são derivadas da 

transposição de conhecimentos adquiridos em outras cardiopatias para a cardiopatia 

chagásica14.  

Atualmente existem três abordagens terapêuticas disponíveis para as 

manifestações taquiarrítmicas da CCC: tratamento Farmacológico, implante de 

Cardioversor-desfibrilador (CDI) e ablação do Foco Arritmogênico14.  

O tratamento farmacológico  do paciente portador de Cardiopatia Chagásica 

Crônica específico para o agente etiológico é controverso, e seu benefício nos 

pacientes na prevenção de morte ainda é pesquisado15.  Também discutível  é a 

prescrição dos medicamentos para o tratamento das arritmias ventriculares  como os 

bloqueadores beta-adrenégicos e a amiodarona,  derivada principalmente das 

orientações publicadas para cardiopatias não isquêmicas 14. 
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1.2 Sobre o tratamento  percutâneo da taquicardia ventricular sustentada na 

Cardiopatia Chagásica Crônica 

As primeiras descrições do tratamento cirúrgico da taquicardia ventricular 

sustentada nos pacientes portadores de Cardiopatia Chagásica Crônica no Brasil 

ocorreram na década de 7016. Este tratamento foi inspirado na prática com pacientes 

portadores de cardiopatia isquêmica para tratamento de TVS refratárias ao 

tratamento medicamentoso originado da região onde estava localizado o aneurisma 

ventricular17,18.  

A alta morbidade e mortalidade dos procedimentos19,20,21 fomentaram a busca 

de opções menos invasivas, cedendo espaço para o tratamento percutâneo por 

cateter. 

1.2.1 Fulguração (ablação por cateter com uso de corrente direta) 

Inicialmente, a ablação com emprego de cateter era realizada com corrente 

direta e alta voltagem. Após a precisa localização do local-alvo com o uso de 

cateteres endocavitários, a energia era introduzida através da conexão do 

cardioversor-desfibrilador. O circuito se tornava completo com o posicionamento de 

um segundo eletrodo (placa) na pele do paciente, geralmente no dorso. A lesão no 

miocárdio era térmica e mecânica (secundária à explosão na ponta do cateter).22   

As primeiras descrições do tratamento percutâneo (fulguração) apresentavam 

taxa de sucesso relativamente baixo, com alta incidência de complicações23 

(tamponamento cardíaco, bloqueio atrioventricular, embolia cerebral, infarto agudo 

do miocárdio, necessidade de intervenção cirúrgica em caráter emergencial e óbito).  
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No Brasil, a experiência inicial com fulguração obteve taxas de sucesso 

variadas entre os grupos, sendo reservada para casos selecionados, em grande 

parte devido à alta taxa de complicações. Isto motivou a busca por novos métodos 

de tratamento percutâneo24, 25. 

1.2.2 Ablação química 

A infusão de álcool intracoronariana foi defendida por alguns autores como 

uma técnica atraente, inspirada nos trabalhos de Brugada e colaboradores. O uso 

desta técnica para o tratamento de TVS em pacientes portadores de Cardiopatia 

Chagásica Crônica foi baseado em pequenas séries de casos, quando a técnica foi 

eficaz para o tratamento de TVS refratárias26.  

A técnica descrita era composta pela cateterização seletiva do vaso 

epicárdico que irrigava a região onde estava localizado o circuito arritmogênico, 

sendo então. infundida uma solução salina resfriada, gerando uma lesão reversível. 

Caso a lesão fosse eficaz, era infundido álcool etílico a 96%, a fim de causar uma 

lesão irreversível27, 28. Ainda que a lesão gerada fosse transmural (e mais extensa 

que a causada por energia de radiofrequência), esta era dependente da anatomia 

coronariana, não permitindo assim ablação de região distante do vaso selecionado 

sem dano colateral. Estes motivos e a taxa de complicações levaram ao abandono 

desta técnica. 

1.2.3 Ablação por cateter com energia de radiofrequência no endocárdio 

A ablação endocárdica por cateter com radiofrequência foi descrita 

inicialmente por Huang e colaboradores e rapidamente ascendeu como a opção 
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mais segura e eficaz para o tratamento de arritmias com o uso de cateteres tendo 

sido introduzida no Brasil pela nossa instituição em 1992 29.   

A energia de radiofrequência é uma forma de corrente alternada de alta 

frequência e baixa potência que gera lesão no miocárdio que está em contato com o 

eletrodo distal do cateter. A fina camada de tecido em contato com o eletrodo é 

aquecida pela transformação de uma parcela da energia em contato com o meio 

resistivo (miocárdio) em energia térmica (calor). O calor gerado neste local penetra 

nas camadas mais internas do músculo por convecção e forma uma lesão 

irreversível de profundidade variável. A massa de músculo onde a lesão é efetiva 

depende de diversos fatores como a área de contato do cateter com o tecido, a 

energia transferida e o fluxo sanguíneo local.  

Em comparação com a fulguração, este método apresentou menor 

recorrência e menor taxa de complicações. 30, 31 

A ablação por cateter com radiofrequência em pacientes portadores de TVS 

relacionada à Doença de Chagas foi realizada no Brasil na década de 90. Em uma 

revisão recente desta fase inicial foi possível observar que o resultado foi variado, 

atingindo um sucesso (considerado como não-recorrência ou não-reindução em 

novo estudo eletrofisiológico invasivo, ao término de, aproximadamente, dois anos) 

de até 17%32. Outros autores referem sucesso agudo de 55% na ablação de TVS 

em pacientes portadores de Cardiopatia Chagásica Crônica33.  

O número relativamente pequeno de pacientes incluídos nos estudos 

disponíveis nesta época e a grande disparidade no período de acompanhamento  e 

nos critérios de sucesso não permite a avaliação com precisão da taxa de sucesso 

da ablação convencional neste grupo de pacientes.    
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1.2.4 Ablação por cateter com energia de radiofrequência no epicárdio 

Após anos de evolução nas técnicas de mapeamento endocárdico e 

intraoperatório, foi notado que até 60% das TV induzidas em pacientes chagásicos 

são de origem epicárdica34-37.  

A  técnica de mapeamento epicárdico foi descrita por Sosa, que consistia na 

abordagem do saco pericárdico, puncionado abaixo do apêndice xifóide sob visão  

fluoroscópica com agulha de Tuhoy31. O saco pericárdico era delimitado através da 

infusão de contraste radiopaco permitindo a melhor definição dos limites do 

pericárdio e a confirmação da posição da ponta da agulha no espaço pericárdico. 

Esta punção possibilitava o posicionamento de um introdutor para a passagem do 

cateter de ablação na cavidade pericárdica.  

A técnica descrita inicialmente foi rapidamente difundida e adotada por outros 

serviços, sofrendo modificações discretas do relato original, de acordo com a 

experiência de cada serviço38, 39.  

A ablação do epicárdio deve ser associada à cineangiocoronariografia para 

definir a localização das artérias coronárias, a fim de evitar lesões dos vasos 

epicárdicos pela energia transferida. A aplicação de radiofrequência deve ser feita a 

uma distância maior do que 10mm de qualquer vaso epicárdico para aumentar a 

segurança do procedimento34-37.  

Schweickert et al  descreveram que até 80% dos pacientes submetidos a um 

segundo procedimento terapêutico para ablação de TVs apresentavam circuitos 

arritmogênicos localizados no epicárdio. A taxa de sucesso deste grupo foi de cerca 

de 70%.40. Outros grupos utilizando técnicas de mapeamento eletroanatômico 

guiado por substrato em pacientes com taquicardia ventricular instáveis foram 

capazes de reduzir, em cerca de 75%, as terapias apropriadas de CDI em pacientes 
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com tempestade elétrica43 e em cerca de 60%, quando a ablação foi realizada de 

forma a prevenir terapias apropriadas do CDI em pacientes de alto risco42. Na nossa 

instituição, Henz empregou mapeamento eletroanatômico epicárdico e endocárdico 

em pacientes com CCC e tempestade elétrica, conseguindo controle clínico em 78% 

dos casos ao término de 14 meses de acompanhamento 43 

A técnica de mapeamento epicárdico se mostrou segura, com baixos índices 

de complicações, destacando-se o tamponamento cardíaco44, a lesão das artérias 

coronárias e a lesão de nervo frênico 45, 46. 

1.3 Sobre os sistemas de mapeamento eletroanatômico 

O sistema de mapeamento eletroanatômico significa a disposição de 

informação elétrica associada à localização espacial da mesma47.  

Um dos sistemas de mapeamento eletroanatômico mais utilizados 

mundialmente é o sistema Carto XP® (Biosense Webster, Diamond BAR, CA, EUA). 

O funcionamento deste sistema é dependente de três bobinas, as quais geram 

campos eletromagnéticos individuais sobre os pacientes. O cateter utilizado é 

semelhante ao cateter utilizado para uma ablação convencional, apresentando um 

sensor de 1,3mm de diâmetro inserido em sua ponta. Este sensor capta cada campo 

magnético e permite a aferição da distância entre a ponta do cateter/sensor e cada 

bobina.  

A localização da ponta do cateter no mapa eletroanatômico é feita utilizando a 

medida da distância entre o ponto de intersecção do raio de cada uma das esferas e 

o sensor localizado dentro da ponta do cateter. No centro de cada esfera (que na 

verdade é um campo magnético) está localizada uma bobina geradora do campo 

eletromagnético(ver figura 1).  
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Figura 01: Cateteres e gerador de campos magnéticos para o mapeamento 
eletroanatômico. Esquema representando o cateter utilizado para o mapeamento 
eletroanatômico, com o sensor na ponta, em cor vermelha e as bobinas que geram 
campos magnéticos, posicionadas sob a mesa de exame. Na imagem intermediária 
pode-se observar como um campo magnético gerado por apenas uma bobina é 
captado pela ponta do cateter. Na imagem à direita observa-se como o sensor na 
ponta do cateter capta os três campos magnéticos, gerados pelas três bobinas 
(representados em cores diferentes). 

Esta técnica permite a aquisição de um ponto no espaço tridimensional 

construído dentro da unidade de processamento do Carto XP®. Este ponto também 

fornece informações sobre o eletrograma local, da mesma forma que um cateter 

comum fornece informações na “eletrofisiologia convencional”.  

Este eletrograma está também geralmente relacionado a um evento arbitrário, 

como o eletrocardiograma de superfície (QRS) ou outro eletrograma intracavitário. A 

seleção do evento que será considerado como referência para a aquisição dos 

pontos é feita de acordo com a câmara estudada e o objetivo da ablação.  

Para exemplificar, pode-se dizer que quando o objetivo da ablação for o 

mapeamento de uma extra-sístole ventricular deve-se sincronizar a referência com o 

batimento extra-sistólico. Outro exemplo é a utilização do eletrograma atrial obtido 

através do registro oriundo de um cateter no átrio ou no seio coronário para facilitar 

o mapeamento de taquiarritmias atriais.  Isto permite que, além da qualidade do 

eletrograma local, seja analisada a relação temporal entre o eletrograma e a 

referência.  
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1.3.1 Fundamentos da construção dos mapas eletroanatômicos 

A Geometria Euclidiana foi descrita originalmente por Euclides de Alexandria 

(360 a.C. a 295 a.C.) na série de livros intitulada: “Os Elementos”. O conjunto de 

axiomas e postulados versa, entre outros temas,  o estudo dos planos. Dessa forma, 

um plano pode ser formado por: 

 Três pontos. 

 Um ponto e uma reta. 

 Duas retas  paralelas. 

 Duas retas que apresentam intersecção em um determinado ponto 

(concorrentes).  

Como já mencionado, o mapa eletroanatômico permite a disposição 

tridimensional de pontos individuais adquiridos consecutivamente. Destarte, a partir 

da aquisição de três pontos forma-se um plano. Este plano é uma estrutura 

bidimensional dentro do espaço de visualização do sistema.  A aquisição de um 

quarto ponto forma outro plano com os dois pontos adjacentes já adquiridos e 

presentes no primeiro plano formado. Quando existe a fusão de dois planos, a 

imagem construída passa a ocupar o espaço tridimensional (também conhecido 

como R3 ou  3D). Este conceito está exemplificado na figura 2: 
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Figura 02: Fundamentos para a construção de imagem tridimensional. 
Formação de um plano a partir da conexão de três pontos. Com a aquisição de um 
quarto ponto fora do primeiro plano (forma tridimensional do espaço), os dois planos 
se fundem. Este é o fundamento para a construção de qualquer imagem 
tridimensional.  

Os diversos planos originados desta forma se fundem em uma estrutura 

tridimensional (3D), doravante tratada como “mapa eletroanatômico”. A construção 

do mapa de uma região ou cavidade compreende a aquisição de mais pontos.  

Não existe um número mínimo de pontos para que um mapa seja 

considerado adequado. O mapa deve ter pontos suficientes para que a estrutura, 

objeto do estudo, esteja adequadamente representada. Quanto maior o número de 

pontos adquiridos em uma imagem, melhor a definição espacial e a qualidade da 

informação fornecida pela mesma.  

O espaço entre dois pontos é preenchido pela extrapolação, em caráter 

radial, da informação que estes pontos forneceram. A área relativa à “área de 

influência” de um determinado ponto pode ser aumentada ou reduzida com uma 

ferramenta oferecida pelo sistema chamada fill threshold (em tradução livre, limiar de 

preenchimento). Quanto menor o limiar, mais pontos serão necessários para 

completar os espaços vazios de informação presentes no mapa eletroanatômico. 

Estes “espaços vazios” representam áreas do miocárdio que não foram mapeadas. 
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Como o que é chamado de “definição” de imagem pode ser representado por 

informação sobre área, pode-se então depreender que a melhor definição da área 

mapeada advirá da aquisição de maior número de pontos.  

As figuras abaixo demonstram  mapas do epicárdio do VE com o mesmo 

número de pontos, mas com variações do limiar de preenchimento ao longo de três 

momentos. Enquanto no mapa da esquerda, o limiar de preenchimento é de 0 mm 

(permitindo assim, a visualização apenas dos pontos), no mapa intermediário é 

possível visualizar o ponto colorindo uma área de 5 mm à sua volta. Na imagem à 

direita, o limiar de preenchimento é de 10 mm, preenchendo uma “área de 

influência” maior(ver figura 3).  

A utilização inadequada desta ferramenta pode levar à falsa sensação de que 

a área mapeada é maior, o que por sua vez pode induzir o eletrofisiologista a 

negligenciar áreas do miocárdio não-mapeadas, obscurecidas pelo limiar de 

preenchimento elevado.  

 

   

Figura 3: Construção da imagem e limiares de preenchimento. Imagens com 
diferentes limiares de preenchimento (“fill threshold”). A figura à esquerda apresenta 
o mapa epicárdico do VE com limiar de preenchimento de 0 mm. A figura 
intermediária demonstra mapa epicárdico do VE com limiar de preenchimento de 5 
mm. Na figura à direita está representado um mapa epicárdico do VE com limiar de 
preenchimento de 10 mm. 
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Com a aquisição dos pontos é construída uma imagem tridimensional oca 

(como se fosse uma carapaça) onde as paredes são formadas pela conexão entre 

os pontos adquiridos durante o procedimento. Este tipo de mapeamento 

eletroanatômico também é chamado de mapeamento de contato (contact-mapping). 

Cada ponto deve ser adquirido de forma adequada, em contato com a parede 

miocárdica estável e sem variação importante de movimento ou ciclo cardíaco. 

Pontos adquiridos sem contato adequado ou com pressão excessiva sobre a 

parede podem deformar a geometria da cavidade, criando uma estrutura inexistente 

no mapa de referência. Só é possível evitar essa eventualidade através da 

experiência do operador com o sistema e com o conhecimento da anatomia da 

região a ser manipulada.  

1.3.2 Tipos de mapa 

Existem várias opções para a visualização dos mapas construídos, de acordo 

com o objetivo do procedimento. Cada opção de visualização mantém a forma do 

mapa construído, com a informação disposta das cores representadas em legenda 

ao lado direito do mapa (barra de cores).  

1.3.2.1 Mapa anatômico 

O modo de visualização anatômico colore o mapa de forma homogênea. É 

utilizado quando o objetivo do operador é apenas a visualização da forma da 

estrutura.  
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1.3.2.2 Mapas de ativação 

O modo de visualização da ativação permite visualizar a relação temporal 

entre o início do eletrograma local de cada ponto adquirido e uma referência 

arbitrária escolhida pelo operador. Isto permite a exibição da sequência de ativação 

da câmara objeto do estudo. Desta forma, é possível orientar o operador ao ponto 

de origem da arritmia quando o mecanismo desta for automatismo anormal (focal) 

ou exibir a ativação do circuito reentrante.  

A referência utilizada pode ser originária de eletrograma intracavitário como 

seio coronário ou apêndice atrial direito ( frequentemente utilizado no mapeamento 

das arritmias atriais), ou ECG de superfície (mais utilizado no mapeamento das 

arritmias ventriculares). Para a aquisição de um mapa de ativação adequado é 

necessário que a referência utilizada seja estável, a fim de não comprometer o 

resultado final.  

O mapa de ativação também pode ser visualizado em movimento, com o 

propósito de facilitar a visualização da propagação do impulso elétrico(ver figura 4). 

A este tipo de mapa chamamos mapa de propagação, exemplificado na figura 

abaixo. A seta foi introduzida após a aquisição das imagens com o fim de 

demonstrar o local de origem da taquicardia.   
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Figura 04: Mapa de propagação do impulso elétrico. Mapas de propagação do 
endocárdio do VD e endocárdio do VE. Pode-se observar a ativação em cor 
vermelha com início na região basal de VD dirigindo-se ao septo interventricular e 
finalmente ativando VE.   

1.3.2.3 Mapa de voltagem 

O mapa de voltagem expõe a amplitude do eletrograma local obtida em cada 

ponto. Este mapa é utilizado quando a informação sobre a qualidade do eletrograma 

é a mais relevante. A caracterização das áreas de cicatriz e de miocárdio normal em 

relação à amplitude dos eletrogramas foi descrita previamente48, 49, 50. Considera-se  

miocárdio normal, áreas com voltagem ≥ 1,5mV. Áreas com voltagem < 1,5mV 

representam o miocárdio anormal; quando essa voltagem é < 0,5 mV  a área é 

denominada cicatriz elétrica(ver figura 5).  

Durante o mapeamento epicárdico a redução da amplitude do potencial pode 

ser devida ao miocárdio anormal ou à interposição de tecido adiposo entre o cateter 

e o miocárdio.   Nesses locais, uma forma de diferenciação entre o miocárdio 

anormal e o miocárdio normal sob tecido adiposo é a duração do eletrograma local. 

Eletrogramas com duração  inferior a 70ms correspondem a miocárdio normal48. 
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Figura 05: Mapa de voltagem Exemplo de mapa epicárdico de voltagem. Em cor 
vermelha, áreas com voltagem inferior a 0,5 mV. Em cor púrpura, áreas de miocárdio 
normal (voltagem acima de 1,5 mV). Entre a vermelha e a púrpura observa-se uma 
área de transição, também chamada de borda da cicatriz. Os pontos de cor cinza 
foram utilizados para assinalar áreas onde não houve captura durante a estimulação 
ventricular. Os pontos de cor vermelha escura assinalam os locais onde o istmo da 
TVS estava localizado. 
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1.3.2.4 Mapa de impedância 

O mapa de impedância pode ser utilizado de forma paralela ao de voltagem 

para melhor definição das áreas com real cicatriz e para diferenciá-las da baixa 

voltagem associada ao miocárdio anormal/borda de cicatriz51. Isso pode facilitar a 

visualização de “canais” de baixa voltagem elétrica, potenciais participantes do 

circuito arritmogênico.  Tem sido pouco utilizado na abordagem das taquicardias 

ventriculares.  

Alguns autores também descrevem o mapeamento de impedância como 

ferramenta adicional a fluoroscopia na identificação do óstio de veias pulmonares52, 

53. Lang e colaboradores inferem ainda que o uso do mapeamento de impedância 

torna mais precisa a localização de pequenas veias e pode reduzir a incidência de 

estenose de veias pulmonares ao facilitar a delimitação da junção entre o átrio 

esquerdo e as veias pulmonares53.   

1.4 Sistemas de integração de imagem 

O software de integração de imagem (CARTO MERGE®, Biosense Webster, 

Diamond BAR, CA, EUA) foi elaborado com o objetivo de corrigir as distorções do 

mapa criado a partir dos pontos adquiridos pelo usuário. Este é um módulo opcional 

que, quando adicionado ao sistema Carto XP®, oferece a possibilidade da inserção 

de imagens tridimensionais obtidas com métodos auxiliares como a Tomografia 

Computadorizada (TC) ou a Ressonância Magnética Cardíaca (RMC).  Ele permite a 

fusão das imagens utilizando pontos de referência escolhidos arbitrariamente, a fim 

de aumentar a precisão da imagem obtida e sanar dúvidas relacionadas às 
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distorções da anatomia construída a partir da aquisição dos pontos do mapa 

eletroanatômico. 

As imagens adquiridas por um tomógrafo ou um aparelho de ressonância 

magnética são gravadas em CD (compact disk) e este é inserido na unidade de 

processamento do Carto XP®; nela, as imagens são processadas, excluindo-se as 

áreas não-relevantes e realçando-se os locais desejados. Após esta fase, chamada 

de processamento da imagem, a mesma é “exportada” para o sistema Carto na 

forma de uma estrutura oca, para melhor adequação ao mapa eletroanatômico. Os 

locais de interesse dessa estrutura são selecionados pelo usuário e conectados ao 

seu equivalente no mapa eletroanatômico.  

O sistema permite a utilização de diferentes graus de transparência da 

estrutura “exportada”, a fim de não obscurecer pontos próximos e  permitir a 

projeção de pontos do mapa eletroanatômico próximos à estrutura. Assim, teremos a 

imagem anatômica da TC ou da RMC colorida, de acordo com as informações 

derivadas dos eletrogramas mais próximos.  

A primeira descrição do acoplamento de imagens com mapeamento 

eletroanatômico utilizou TC de coração com ênfase no átrio esquerdo para ablação 

de fibrilação atrial. As imagens que podem ser utilizadas para a integração de 

imagens devem ser registradas em formato DICOM 3 ou processadas previamente à 

sua introdução no sistema Carto XP®. É recomendável a utilização em tomógrafo 

com 16 colimadores ou superior para melhor definição de imagem. 

O  sistema de integração de imagens com tomografia para o endocárdio de 

átrio esquerdo já foi estudado em modelos animais54 e em humanos55, 56. Diferentes 

métodos de validação foram utilizados para a mensuração da acurácia do sistema 

em humanos, todos utilizando as veias pulmonares como referência anatômica. 
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Entretanto, o acoplamento de imagens em mapeamento epicárdico não foi 

pesquisado até o presente momento. 

1.5 Tomografia computadorizada de coração 

A tomografia de coração é um método eficaz para a avaliação não-invasiva 

da anatomia das artérias coronárias57-59 e está sendo utilizada de forma cada vez 

mais frequente para a avaliação de áreas sugestivas de fibrose miocárdica, com a 

técnica de realce tardio(ver figura 6)60, 61.  

A ressonância magnética cardíaca é utilizada há mais tempo para avaliação 

de áreas de fibrose do que a TC. As áreas sugestivas de fibrose (avaliadas pela 

ressonância magnética cardíaca) estão qualitativa e quantitativamente relacionadas 

ao foco de arritmias, sendo também  obervadas  em  pacientes chagásicos62.  

Na Cardiopatia Chagásica Crônica, o padrão de distribuição das áreas de 

fibrose, substrato para arritmias ventriculares, concentra-se mais frequentemente no 

ápice e na parede posterior do ventrículo esquerdo (55 a 60%)63- 67. 
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Figura 06: Tomografia de coração e realce tardio. TC de coração demonstrando 
áreas de realce tardio no miocárdio, sugerindo fibrose em ápice e parede posterior 
de VE.  

A TC de coração foi utilizada nos pacientes com Cardiopatia Chagásica 

Crônica por alguns pesquisadores como forma não-invasiva de determinação de 

ausência de coronariopatia obstrutiva62. O uso dessas imagens obtidas para a 

avaliação do substrato arritmogênico desses pacientes ainda necessita de validação.  

Além das informações relacionadas à arvore coronária, substituindo as 

informações da cineangiocoronariografia, a TC é um método de imagem alternativo 

à RMC. Apesar das tecnologias modernas, a RMC ainda  está  contra-indicada nos 

portadores de dispositivos cardíacos implantáveis (marcapassos e desfibriladores) 14, 

67, 68, que frequentemente tem indicação de ablação de taquicardia ventricular.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos primário 

Avaliar a possibilidade técnica e a acurácia da fusão de imagens de 

angiotomografia de coronárias  com o mapeamento eletroanatômico  epicárdico em  

pacientes com CCC e TVS submetidos à ablação por radiofrequência 

2.2 Objetivos secundários 

 Avaliar a precisão da TC em delimitar áreas de  miocárdio anormal em  

comparação com o mapeamento eletroanatômico em portadores de CCC e TVS.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Implicações éticas 

O protocolo foi enviado ao Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (CEP-UNIFESP) sob o número 

de protocolo 1692.07, aprovado no dia 01 de fevereiro de 2008 (Anexo 1).  

Todos os pacientes foram informados detalhadamente sobre os objetivos do 

estudo e os procedimentos aos quais seriam submetidos, conforme as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e a Declaração de Helsinque de 

1975 para pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos.  

O termo de consentimento livre e esclarecido (ver Anexo 2) foi assinado na 

presença do pesquisador principal. Os pacientes selecionados para o estudo já 

haviam sido avaliados por outros membros da equipe com especialização concluída 

em cardiologia e não envolvidos diretamente com o protocolo de pesquisa e já 

haviam sido considerados candidatos à ablação endocárdica e epicárdica de TV. 

3.2 População 

Foram estudados oito pacientes portadores de Cardiopatia Chagásica 

Crônica, portadores de Taquicardia Ventricular Sustentada (TVS) recorrente, 

refratária à combinação de medicações antiarrítmicas, a critério do médico 

assistente. Todos os pacientes usavam amiodarona, 400mg ao dia, por pelo menos 

três meses antes do procedimento.  
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3.3 Critérios de inclusão 

 Pacientes maiores de 18 anos. 

 Portadores com TV refratária à medicação máxima tolerada, a critério clínico. 

Uma das medicações foi obrigatoriamente a amiodarona na dose mínima de 

400mg ao dia, por um tempo mínimo de três meses.  

 Sorologia reagente  para doença de Chagas . 

 TVS documentada em Holter, ECG,  registro de marcapasso, CDI ou 

ressincronizador. 

 Indicação para mapeamento e ablação epicárdica previamente determinada pela 

equipe de eletrofisiologia clínica e invasiva da UNIFESP.  

 Viabilidade de execução de cineangiocoronariografia concomitante. 

3.4 Critérios de exclusão 

 Idade menor do que 18 anos.  

 Classe funcional IV NYHA. 

 Gestação em curso. 

 Cardiopatia isquêmica documentada. 

 Neoplasia conhecida ou doença grave conhecida com expectativa de vida menor 

do que dois anos. 

 Creatinina maior do que 1,4 g/dL ou clearance de creatinina menor do que 50%. 

 Cirurgia cardíaca prévia ao procedimento. 
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3.5 Aquisição de imagens por Tomografia Computadorizada 

A Tomografia computadorizada de coração foi realizada em Tomógrafo 

Toshiba Aquillion com 64 colimadores (Toshiba, Toshigi, Japão). As imagens foram 

adquiridas em três etapas, de acordo com a rotina padrão do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia.   

A primeira etapa foi a aquisição de imagens sem uso de contraste não-iônico 

para mensuração do escore de cálcio, sincronizado com ECG e utilizando o método 

de Agatston 70.  

Na segunda etapa, as imagens foram adquiridas com uso de contraste não-

iônico (Iopamiron® 370, Bayer Shering-Pharma) para angiotomografia de coronárias.  

As imagens foram adquiridas após a infusão de 100ml a 4,5mL/segundo do 

contraste, com espaçamento entre os cortes de 0,5mm de colimação, sincronizadas 

com ECG e algoritmo de reconstrução retrospectivo.   

A terceira etapa foi a aquisição de novas imagens com espaçamento de 2mm 

de colimação em fase de realce tardio para a localização de áreas sugestivas de 

fibrose. Esta etapa foi adquirida de 7 a 10 minutos após a etapa anterior e realizada 

de acordo com o protocolo já estabelecido em literatura71.  

As regiões do miocárdio observadas pela TC de coração foram delimitadas 

conforme o padrão de 17 segmentos, orientado em concordância com a diretriz da 

Sociedade Americana de Radiologia72.  

A função global e segmentar de ventrículo esquerdo e a função segmentar de 

ventrículo direito foram avaliadas em eixo curto e longitudinal.  

A função segmentar foi avaliada em intervalos decimais entre dois batimentos 

consecutivos. A cada 10% do ciclo cardíaco, a imagem foi avaliada e segmentada 

de forma subjetiva por radiologista e cardiologista habilitados. A definição de sístole 
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e diástole foi feita pelo avaliador, considerando o momento de menor volume 

ventricular final como sístole e maior volume final como diástole. Os segmentos 

foram classificados em quatro categorias. Para cada segmento foi assinalado 

número “1” para áreas discinéticas, “2” para áreas acinéticas, “3” para áreas 

hipocinéticas e “4” para áreas com função contrátil normal. A contratilidade 

segmentar do ventrículo direito foi avaliada, utilizando-se a segmentação em quatro 

áreas (via de saída de VD, Base de VD, terço médio de VD e ápice de VD) 

obedecendo as mesmas regras para a classificação da   contratilidade segmentar.  

O aspecto das coronárias foi avaliado por um radiologista e um cardiologista 

habilitados e com experiência em tomografia de coração.  

Na terceira etapa do procedimento, as imagens obtidas foram selecionadas e, 

para cada segmento, foi assinalada a presença ou não de realce tardio. Imagens 

sugestivas de artefato eram assim assinaladas pelo examinador. 

Os dados obtidos pela TC de coração foram então copiados para CD e 

posteriormente inseridos pelo autor na CPU do Carto XP®. 

Todas as etapas do procedimento foram realizadas no mesmo dia, 

preferencialmente até 48 horas antes da ablação.  

O processamento das imagens no Carto XP® foi realizado da forma descrita a 

seguir: para melhor visualização das artérias coronárias optou-se por realizar o 

processamento da imagem da TC dentro do sistema Carto Merge® utilizando-se a 

opção de segmentação bidimensional. Desta forma foi possível delimitar o trajeto 

das coronárias, evitando-se a sobreposição de estruturas próximas. Caso houvesse 

dúvida sobre continuidade do trajeto da coronária, a imagem processada até o 

momento era armazenada e o processo reiniciado com sensibilidade maior. Esta 

técnica permitiu a observação do terço distal das coronárias, que pelo menor 
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diâmetro era ignorado e considerado artefato na análise do sistema. Cada segmento 

recuperado da árvore coronariana com este processo era isolado e transferido 

(“exportado”) individualmente para o sistema, que permitia a fusão das imagens em 

uma única, com a visualização de todos os vasos epicárdicos relevantes. A 

necessidade deste processo é destacada na figura 7.  

 

Figura 07: Mapeamento eletroanatômico e acoplamento das imagens 
coronárias. Imagem da TC de coração inserida no sistema de mapeamento após o 
primeiro processamento (à esquerda), e após o segundo processamento (à direita). 
Desta forma, foi possível demonstrar o terço distal da artéria coronária descendente 
anterior e a sua relação com o aneurisma apical de VE, confirmados pela 
cineangiocoronariografia realizada durante a ablação. 

3.6 Mapeamento 

O estudo eletrofisiológico de todos os pacientes foi realizado em laboratório 

de eletrofisiologia, com o paciente sob sedação profunda, controlada por 

anestesiologista. O acesso epicárdico foi obtido através de punção subxifóide. A 

técnica descrita inicialmente por Sosa e cols34 foi realizada de forma modificada.  
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Em resumo, o acesso foi obtido através da punção da pele inferior e à 

esquerda do apêndice xifóide utilizando agulha de Tuhoy 17G com visualização da 

agulha e área cardíaca utilizando fluoroscopia. O acesso ao saco pericárdico 

manteve-se através da inserção de guia 0,032mm ou 0,035mm, sem uso de 

contraste. A proximidade da ponta da agulha ao saco pericárdico foi avaliada pela 

fluoroscopia (através da movimentação da ponta da agulha em sincronia com o 

movimento do coração) e através da sensação tátil de resistência do saco 

pericárdico.  

A punção do saco pericárdico gera uma sensação tátil semelhante a um 

estertor. A utilização da projeção OAE, ortogonal à melhor exposição da interface 

epicárdica do VD, facilitou o controle da aproximação da agulha em direção à 

superfície cardíaca.  Durante a introdução do guia é confirmada a sua posição entre 

o saco pericárdico e a superfície epicárdica do coração, através do uso de 

fluoroscopia. Sobre este guia posicionou-se um introdutor 8.0 French, que permitiu o 

acesso do cateter terapêutico ao saco pericárdico. Não foi necessária a utilização de 

contraste em nenhum paciente.  

Nos pacientes, foi utilizado o cateter explorador NAVISTAR® 4mm ou 8mm 

(Biosense-Webster) para construção do mapa tridimensional epicárdico e posterior 

ablação por radiofrequência. Após a construção do mapa epicárdico, foi realizado o 

mapeamento endocárdico do ventrículo esquerdo, por via aórtica retrógrada a partir 

da artéria femoral direita. Quando houve dúvida em relação à localização do circuito, 

ou quando a morfologia da taquicardia ventricular induzida durante estudo sugeria 

septo ou ventrículo direito, era realizado também um mapeamento endocárdico e 

epicárdico do ventrículo direito no mesmo procedimento. 



47 
 

A anticoagulação foi realizada após a punção de saco pericárdico e artéria 

femoral com dose inicial de heparina de 5000 UI intravenosa, seguida por infusão de 

1000 UI a cada hora.  

O sistema utilizado para o mapeamento eletroanatômico foi CARTO XP® 

(Biosense Webster Inc. Diamont Bar, Califórnia), com a opção de integração de 

imagens obtidas pela tomografia computadorizada (CARTO MERGE®). Os 

eletrogramas bipolares foram capturados pelo sistema eletroanatômico com filtros 

entre 30 e 400HZ e por um sistema digital separado (EP-TRACER- University of 

Limburg - The Netherlands),  com filtros de 30 a 500 Hz e velocidade de registro de 

até 300 mm/seg. 

Foi realizada a cineangiocoronariografia simultânea à obtenção de pontos de 

referência com o cateter Navistar na região interna das cúspides aórticas, seio 

coronário, veia cardíaca média e ápice de ventrículo esquerdo. Estes pontos foram 

posteriormente integrados aos correspondentes na imagem tridimensional da 

angiotomografia. A confirmação da posição do cateter nas cúspides coronarianas foi 

realizada com ecocardiografia intracardíaca utilizando cateter Acunav® (Acuson, 

Mountain View, CA, EUA) e aparelho de ultrassonografia Acuson Cypress® (Acuson, 

Moutain View, CA, EUA).  

Em seguida, os exames foram realizados de acordo com a técnica descrita de 

mapeamento e ablação epicárdicas. Os pacientes com taquicardias ventriculares 

instáveis hemodinamicamente foram ablacionados em ritmo sinusal, dirigidos por 

potenciais fragmentados e bordas de cicatriz definidos pelo sistema de mapeamento 

eletroanatômico.  

Em pacientes com taquicardias ventriculares estáveis hemodinamicamente, o 

mapeamento foi realizado durante a taquicardia utilizando as técnicas convencionais 
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de eletrofisiologia (encarrilhamento e potenciais mesodiastólicos) e mapeamento 

utilizando sequência de ativação pelo sistema Carto XP® (mapas de ativação).  

Nos pacientes com taquicardias estáveis foi também realizada a ablação do 

substrato como descrito nos pacientes com arritmias instáveis para minimizar a 

possibilidade de recorrência. 

Documentou-se o número de pontos utilizados, verificando-se a localização e 

a extensão de zonas com voltagem inferior a 0,5mV (cicatriz) e zonas entre 0,5mV e 

1,5mV (borda de cicatriz). No epicárdio, as áreas com voltagem inferior a 1,5mV 

tinham duração e características do eletrograma avaliadas para excluir “ falsas 

cicatrizes”, causadas por gordura epicárdica44, 70. 

Durante o exame, foram adquiridos pontos no epicárdio nas incidências 

oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda com 45o de inclinação, durante a 

execução da cineangiocoronariografia das artérias coronárias, direita e esquerda. 

Esses pontos foram utilizados para comparação posterior e foram chamados de 

“ponta do cateter no mapa eletroanatômico”.  

3.7 Análise do acoplamento de imagens 

Ao término do exame, a imagem obtida pela tomografia de coração já 

processada pelo programa de integração de imagens foi acoplada ao mapa 

eletroanatômico,  utilizando-se inicialmente  três a quatro pontos de referência, de 

acordo com orientação do fabricante. Os pontos selecionados foram obtidos no seio 

coronário e no interior de duas ou três cúspides coronarianas, identificados sem uso 

de contraste pela fluoroscopia e ecocardiografia intracardíaca.   

As imagens referentes aos mapas, devidamente integradas às imagens 

processadas oriundas da TC de coração, foram registradas no sistema de 
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mapeamento eletroanatômico em oblíqua anterior direita (45º) e oblíqua anterior 

esquerda (45º), expondo os pontos que representam a “ponta do cateter no mapa 

eletroanatômico” e as imagens das coronárias obtidas através de TC(exemplificado 

na figura 8). 

 

Figura 08: Correlação eletroanatômica e fluoroscópica.  Fluoroscopia e imagens 
de mapeamento eletroanatômico obtidas simultaneamente, permitindo a 
visualização da árvore coronariana e dos pontos referentes à ponta do cateter 
(assinalado com seta de cor vermelha). Estes pontos podem ser mais bem 
visualizados nos mapas do centro da figura, quando a opção “fill threshold” do 
sistema de mapeamento eletroanatômico está mínima (0 unidades). À direita da 
figura, opção “fill threshold” programada em 10 unidades.    
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Para futura referência, a localização da ponta do cateter terapêutico  dentro 

do saco epicárdico, no momento da aquisição da imagem, será chamado de “ponta 

do cateter em fluoroscopia”. 
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3.7.1 Comparação das imagens 

Para comparação das imagens obtidas por métodos diferentes, utilizou-se o 

editor gráfico InkScape®74. Inkscape®, uma ferramenta de software (programa 

utilizado por computadores) gratuita que contém um editor gráfico vetorial. 

 As vantagens apresentadas pelo Inkscape® são o canal alfa de imagens com 

facilidade na movimentação dos objetos e à medição de distâncias. O canal alfa 

(segmento utilizado neste programa) permite a obtenção de uma imagem 

translúcida, facilitando a atividade de sobreposição das imagens dos dois tipos de 

exame74. 

As imagens obtidas pelo sistema de mapeamento eletroanatômico sofrem 

deformações próprias de softwares que oferecem a formação de imagens em três 

dimensões. Isto ocorre para que seja adicionada uma noção de perspectiva à 

imagem.  

Para permitir uma comparação correta com a imagem obtida através da 

fluoroscopia é necessário transformar a imagem obtida através do Carto XP® em 

uma imagem bidimensional. Para tanto utiliza-se a sobreposição de, ao menos, três 

estruturas presentes na imagem (ou duas estruturas, desde que o ângulo da 

visualização das imagens seja comprovadamente igual) com sua representação 

bidimensional75. 

Foram escolhidos arbitrariamente  os óstios do tronco da coronária esquerda, 

da artéria descendente anterior, da artéria circunflexa e das artérias diagonais 

visíveis pela cineangiocoronariografia e pela angiotomografia de coronárias. 

Utilizando estas referências comuns às imagens adquiridas com o uso de 

fluoroscopia e mapeamento eletroanatômico, conseguiu-se sobrepor as imagens, 

conforme demonstrado nas figuras 9 a 11.  
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 Figura 09: Mapeamento eletroanatômico epicárdico endocárdico. Imagens do 
mapeamento eletroanatômico em ritmo sinusal do epicárdio (esquerda) e endocárdio 
de VE (direita), acopladas à TC de coração.  

 

Figura 10: Comparação das imagens eletroanatômicas e fluroscópicas dos 
cateteres e artérias coronárias.  Pontos de referência destacados na figura como 
“referência 1” (óstio de tronco de coronária esquerda), “referência 2” (óstio de artéria 
descendente anterior) e  “referência 3” (óstio de ramo diagonal) utilizados para 
comparação das imagens obtidas por diferentes métodos de visualização. 
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Figura 11: Estudo da sobreposição de imagens. Sobreposição de imagens 
utilizando referências anatômicas (linhas verdes). A linha vermelha representa qual 
deveria ser a posição do cateter, caso não houvesse diferença entre a posição do 
cateter pelos dois métodos. A câmera representa o observador. 

As figuras acima foram combinadas utilizando o editor gráfico InkScape®. 

Para uma correlação adequada das imagens bidimensionais obtidas pela 

fluoroscopia com as tridimensionais obtidas através do sistema de mapeamento 

eletroanatômico, selecionou-se o óstio da coronária esquerda, óstio das principais 

diagonais observadas em OAD e OAE e a bifurcação de tronco da coronária 

esquerda em artéria descendente anterior e circunflexa. O resultado final da 

combinação das duas imagens acima se encontra na figura 12: 
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Figura 12: Sobreposição de imagens com o editor gráfico. Visão pela 
fluoroscopia (à esquerda) e mapa eletroanatômico de voltagem (à direita). Na 
imagem central observam-se as imagens combinadas, conforme visualizadas, 
utilizando o editor gráfico. 

A imagem central permitiu a visualização das estruturas obtidas pelos dois 

métodos, à semelhança de uma imagem impressa em vidro sobre o seu equivalente. 

Isso permitiu a análise objetiva da distância entre os pontos referentes à ponta do 

cateter pelos dois métodos. Esta medida foi comparada com a referência obtida 

previamente através da mensuração do diâmetro da raiz da aorta, realizada através 

da tomografia computadorizada. Com as imagens sobrepostas, o diâmetro interno 

da aorta obtido no nível do óstio das coronárias foi usado como referência para obter 

a distância entre a ponta do cateter no mapa eletroanatômico e a ponta do cateter 

na fluoroscopia(figuras 13 A e 13B).  



55 
 

 
Figura 13A 

 
Figura 13B 

Figura 13: Utilização do diâmetro da Aorta Ascendente como referência  
A- Medida do diâmetro interno da aorta pela tomografia computadorizada.  B- A 
distância em mm entre a localização da ponta do cateter em fluoroscopia (“a“) e a 
ponta do cateter no mapeamento eletroanatômico; (“b”) foi aferida e comparada com 
a referência da raiz da aorta (“Ao”). 
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A média entre as distâncias obtidas em OAD e OAE foi calculada para cada 

paciente.  

3.8 Análise da localização das áreas de miocárdio anormal/cicatriz: 

A análise do endocárdio do ventrículo esquerdo foi realizada com o sistema 

de 17 segmentos, já utilizado amplamente em análise de tomografia 

computadorizada do coração, ressonância magnética do coração e cintilografia do 

miocárdio68, 71. 

Para o endocárdio de ventrículo direito foi utilizado um sistema de 

segmentação próprio. Isto se deve à falta de padronização do método de 

segmentação do ventrículo direito. Exemplo da segmentação de VD e VE segue 

abaixo(figura 14):  
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Figura 14: Segmentação dos mapas do ventrículo esquerdo (à esquerda) e ventrículo 
direito (à direita). O modelo utilizado para segmentação do ventrículo esquerdo considera 
os segmentos conforme observados no corte do eixo curto do coração: anterior basal 
(segmento 1), ântero-septal basal (segmento 2), ínfero-septal basal (segmento 3), inferior 
basal (segmento 4), ínfero-lateral basal (segmento 5), ântero-lateral basal (segmento 6), 
anterior médio (segmento 7), ântero-septal médio (segmento 8), ínfero-septal médio 
(segmento 9), inferior médio (segmento 10), ínfero-lateral médio (segmento 11), ântero-
lateral médio (segmento 12), ântero-apical (segmento 13), septo-apical (segmento 14), 
ínfero-apical (segmento 15), látero-apical (segmento 16) e apical (segmento 17). O modelo 
para ventrículo direito representa a via de saída de VD (segmento 18), base de VD 
(segmento 19), terço médio de VD (segmento 20) e ápice de VD (segmento 21).   

Os mapas foram reutilizados para a localização das áreas de baixa voltagem 

no epicárdio, desta vez, excluindo-se os segmentos 2, 3, 8, 9 e 14. Estes 

representariam septo interventricular. A delimitação entre o ventrículo direito e o 

ventrículo esquerdo foi o trajeto das artérias coronárias descendente anterior e 

posterior.  
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3.9 Análise estatística 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as 

variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação dos valores 

mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e percentis 25, 75 e 

mediana. Para as variáveis qualitativas foram calculadas as freqüências absolutas e 

relativas. 

Para a comparação dos tipos de áreas da cicatriz foi utilizado o teste não-

paramétrico de Wilcoxon(1), pois a suposição de normalidade dos dados foi rejeitada. 

Para o estudo da eficiência dos métodos foram utilizados os índices de 

eficiência (sensibilidade, especificidade, proporção de falsos positivos e negativos, 

acurácia). A concordância entre as técnicas que utilizaram a tomografia de 

coração(realce tardio e avaliação da contratilidade segmentar) e o mapeamento 

eletroanatômico foi analisada individualmente para cada técnica utilizando o índice 

Kappa. 

O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.  
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4 RESULTADOS 

 Todos os pacientes foram submetidos ao mapeamento do endocárdio e do 

epicárdio do VE. O mapeamento endocárdico e epicárdico de VD foi realizado em 

seis dos oito pacientes.  

O processamento das imagens da TC do coração foi mais trabalhoso em 

pacientes com pior função ventricular, devido à menor espessura do miocárdio. Isto 

dificultou a delimitação entre endocárdio de VD e VE e as artérias coronárias. Os 

pacientes 2 e 5 apresentavam trombo em apêndice atrial direito e ventrículo direito, 

respectivamente. Nenhum dos dois pacientes apresentou evento embólico após o 

procedimento.   

Nas tabelas 1, 2 e 3 estão descritas as características dos pacientes, número 

de taquicardias ventriculares induzidas, ciclo de frequência da taquicardia mais 

rápida e mais lenta, possibilidade ou não de mapeamento durante taquicardia,  

aplicação ou não de energia de radiofrequência e  a distância média entre a ponta 

do cateter, conforme a visualização pelos dois métodos (fluoroscopia e mapeamento 

eletroanatômico).  

Uma paciente evoluiu para tamponamento cardíaco após a segunda tentativa 

de punção subxifóide, não permitindo a ablação do foco da taquicardia ventricular. 

Esta paciente foi submetida à ligadura da veia descendente posterior com sucesso, 

sem mais intercorrências.  Ela permaneceu em observação na unidade de terapia 

intensiva do Hospital São Paulo, por 48 horas, recebendo alta hospitalar 96h após o 

procedimento. Os demais pacientes receberam alta 48h após o término do 

procedimento.    

A média das distâncias entre a ponta do cateter na fluoroscopia e a ponta do 

cateter no mapeamento eletroanatômico foi de 6,03mm (DP ±2,09mm).  
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Tabela 1: Características dos pacientes em relação a idade, gênero, fração de ejeção e número de 
taquicardias ventriculares nos últimos 30 dias. FEVE: fração de ejeção de VE. TV: taquicardia 
ventricular.  

Paciente Idade Gênero FEVE (%) 
Nº. episódios 

de TV (30 dias) 

1 42 F 51 1 
2 69 M 40 3 
3 56 F 53 7 
4 49 M 60 >30 
5 60 M 50 >30 
6 67 M 32 2 
7 52 M 35 >30 
8 67 F 21 5 

 

 

Tabela 2: Característica das TVS induzidas durante o estudo eletrofisiológico. 

Paciente 
Nº. morfologias 

de TV 
Ciclo da TV* 

(ms) 
TV mapeável 

1 1 432-498 S 
2 3 300-384 N 
3 2 432-498 S 
4 2 250-450 N 
5 2 450 S 
6 2 320 N 
7 3 270-280 N 
8 2 240-261 N 

* Maior e menor ciclo de frequência em cada paciente. 

 
 
Tabela 3: Número de aplicações de radiofrequência e distância entre a ponta do cateter, conforme 
visualizado pela fluoroscopia e pelo mapeamento eletroanatômico. 

Paciente 
 

Pontos de ablação 
Distância 

Ponta-ponta (mm) 

1 26 4,25 
2 20 6,64 
3 0 3,80 
4 26 5,20 
5 126 6,38 
6 65 8,12 
7 115 7,25 
8 109 6,64 
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A média obtida no mapeamento de cada paciente foi de 377 pontos no 

endocárdio (total de pontos endocárdicos adquiridos: 3016 pontos) e 288,8 pontos 

no epicárdio (total de 2311 pontos). O número de pontos para cada paciente está 

disposto na tabela 4. Observa-se a área total mapeada em cada câmara, seguida da 

área total de cicatriz (voltagem inferior ou igual a 0,5mV) e miocárdio anormal 

(voltagem abaixo de 1,5mV).  

Tabela 4: Número de pontos adquiridos no endocárdio, área total mapeada, área referente ao 
miocárdio anormal e à cicatriz elétrica, de acordo com o mapeamento de voltagem, em cm2. 

Paciente 
Pontos 

endocárdio 
Endocárdio total 

(cm2) 
Endocárdio 

<1,5mV 
(cm2) 

Endocárdio 
<0,5mV 

(cm2) 

1 358 216,9 28,8 9,7 
2 259 220,7 67,5 19,1 
3 280 150,4 8,5 0 
4 316 269,3 41,1 5,8 
5 501 436 156,9 103.8 
6 393 394 5,5 0,1 
7 572 467,2 99,9 42,6 
8 337 498,2 87,1 21,7 

 

Tabela 5: Número de pontos adquiridos no epicárdio, área total mapeada, área referente ao 
miocárdio anormal e à cicatriz elétrica, de acordo com mapeamento de voltagem, em cm2. 

Paciente 
Pontos epicárdio 

Epicárdio total 
(cm2) 

Epicárdio 
<1,5mV 

(cm2) 

Epicárdio 
<0,5mV 

(cm2) 

1 295 362,9 49 18,9 
2 305 502,9 316,0 191,5 
3 206 250,1 16,5 2,6 
4 239 284,9 30,3 13,1 
5 170 263,9 221,3 200.7 
6 350 385,5 88,9 31,6 
7 353 283,6 74,1 25,7 
8 393 378,1 79,1 31,9 
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A tabela 6 demonstra a distribuição do miocárdio anormal no epicárdio em 

relação ao endocárdio. Pode-se observar que o miocárdio anormal composto por 

cicatriz está presente em maior proporção no epicárdio do que no endocárdio.  

Tabela 6: Relação entre a área de cicatriz elétrica e a área do miocárdio anormal presentes no 
epicárdio e endocárdio, de acordo com o mapeamento eletroanatômico de voltagem. 

Paciente 
Tipo de cicatriz endocárdica 

(densidade) 
Tipo de cicatriz 

epicárdica (densidade) 

1 0,33 0,38 
2 0,28 0,60 
3 0,0 0,15 
4 0,14 0,43 
5 0,66 0,90 
6 0,01 0,35 
7 0,42 0,34 
8 0,24 0,40 

 

 

Os resultados na tabela 6 também podem ser expressos em porcentagem da 

cicatriz considerada densa. Observou-se maior densidade da cicatriz na face 

epicárdica do que na endocárdica. Os pacientes 3 e 6 não apresentavam cicatriz 

endocárdica. Através do teste não-paramétrico de Wilcoxon observamos que há 

diferença significativa entre as duas localizações da cicatriz(figura 15). A cicatriz 

epicárdica foi significativamente mais densa quando comparada à cicatriz 

endocárdica (p=0,025). 
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Figura 15: Áreas de cicatrizes endocárdicas e epicárdicas. Comparação através do teste não 
paramétrico de Wilcoxon da área de cicatriz densa em relação a área total da 
cicatriz(densidade da cicatriz).p=0,025.  

A disposição das áreas sugestivas de fibrose no endocárdio e no epicárdio 

estão disponíveis na tabela 7. Todos os pacientes exibiam miocárdio 

anormal/cicatriz na região póstero-basal do VE (correspondendo às regiões 5 e/ou 

6). Uma paciente exibia aneurisma apical de VE. A mesma foi submetida a 

isolamento endocárdico do aneurisma, com sucesso, após a comprovação desta 

região ser a origem da TV. Dos seis pacientes submetidos a mapeamento de VD, 

quatro apresentavam miocárdio anormal/cicatriz elétrica neste local; destes,  apenas 

um apresentava TV originária de VD. 

A análise da contratilidade segmentar apresentou sensibilidade 

significativamente superior à análise do realce tardio na localização de áreas de 

miocárdio anormal (localizadas pelo mapeamento eletroanatômico). A análise da 

contratilidade segmentar apresentou acurácia de 71,9% na identificação de 
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miocárdio anormal. A concordância foi moderada, utilizando-se o índice Kappa,  

conforme demonstrado na tabela 8. Assim, podemos dizer que a avaliação isolada 

da contratilidade segmentar foi melhor que o realce tardio para a identificação das 

áreas de miocárdio anormal, exibindo acurácia, sensibilidade e concordância 

superiores ao do realce tardio.   

Tabela 7: Distribuição da cicatriz e comparação entre a localização do miocárdio anormal pelo 
mapeamento eletroanatômico e pela TC. 
NM: não-mapeado, VE:ventrículo esquerdo, VD: ventrículo direito.  

Paciente 

Mapeamento de 
VD 

Áreas 
<1,5mV 
Carto® 

Áreas <0,5mV  
Carto® 

Áreas com 
Realce TC 

Áreas com alteração 
segmentar 

1 S 5,17 5,17 5 5,17 

2 

S 













 



3 N 5 5 - 4,5,10,11 

4 N 5,6,16,17 5,6 5,6 5,6,16,17 

5 

S 















 





6 
S 5,6,17,18, 

19,21 
5,6,17, 
19,21 

5,6,11 

 

7 
S 



  





8 

S 1,5,6,7, 
12,13,16, 

17,21 

5,6,17, 
21 

5,6 1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10, 
11,12,13, 

14,15,16, 20,21 
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Tabela 8: Sensibilidade(S), Especificidade(E), Valor preditivo positivo(VP+), Valor preditivo 
negativo(VPF--), Acurácia(A) e índice Kappa.  

 S E
 

VP+ VP- A Kappa 

Realce 17,9 99,0 9,1 30,9 70,6 0,21 

Segmentar 65,5 75,2 41,9 19,4 71,9 0,40 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo descreve a associação da TC de coração com o 

mapeamento eletroanatômico como um método seguro para a ablação epicárdica de 

taquicardias ventriculares.   Ainda que o conceito de fusão de imagens com 

mapeamento tenha sido desenvolvido para diversas possibilidades, foi muito mais 

utilizado na ablação da fibrilação atrial sendo pouco empregado no mapeamento das 

taquiarritmias ventriculares, não havendo até o momento nenhum estudo 

comparando, em termos mensuráveis, a posição do cateter observada pelo 

mapeamento eletroanatômico epicárdico e a fluoroscopia. 

A diferença obtida entre a posição do cateter observada pelos dois métodos 

de visualização sugere a possibilidade da substituição da cineangiocoronariografia 

pelo método proposto. Este método permitiu ainda a visualização do seio coronário e 

outras estruturas venosas, possibilitando também a rotação da imagem para uma 

melhor mensuração da distância entre o catéter de ablação e as artérias coronárias. 

Evitar a proximidade de estruturas venosas também é do interesse do 

eletrofisiologista que mapeia o epicárdio. A visualização de tais estruturas é 

considerada pelos autores como um benefício adicional desse método em relação 

ao método original. 

Ao escolher as cúspides coronarianas como referência para a fusão das 

imagens, tomou-se o cuidado de localizar a ponta do cateter o mais distante  

possível da aorta no momento da mensuração das distâncias entre as pontas dos 

cateteres.  Isto permitiu que todo o mapa eletroanatômico fosse avaliado,   

garantindo  a fusão do mapa com a tomografia coronária.  Vale ressaltar que todas 

as coronárias consideradas significativas para o operador do cateter (diâmetro igual 

ou superior a 2mm) foram visualizadas após as imagens processadas e exportadas 
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para o sistema de mapeamento eletroanatômico com módulo de integração de 

imagens. 

A localização das áreas consideradas como miocárdio anormal durante o 

mapeamento eletroanatômico também merece consideração. Ainda que os 

pacientes apresentem como localização mais usual a parede posterior de VE 

(segmento 5), a alta prevalência de pacientes com evidência de miocárdio anormal 

em VD foi superior ao esperado. 

Apesar da ablação de taquicardias originárias do VD em pacientes com 

cardiopatia chagásica ser menos frequente29,75, a descrição de disfunção ventricular 

direita em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica tem sido foco de atenção 

há relativamente pouco tempo76. No nosso estudo utilizando a TC de coração para a 

localização de áreas hipocinéticas ou discinéticas em VD, o achado de disfunção 

segmentar em VD foi demonstrado em cinco pacientes dentre os oito pacientes 

avaliados pela TC de coração.  

Alguns estudos correlacionam a alteração de contratilidade ventricular direita 

observada na ecocardiografia com a maior mortalidade em três anos77. 

 A comparação das áreas onde foi observado um realce tardio no exame 

tomográfico com as áreas descritas pelo mapeamento eletroanatômico demonstrou 

a sensibilidade superior deste último, em especial na análise do VD. A avaliação de 

realce tardio em VD foi dificultada pela espessura do miocárdio e proximidade de 

estruturas adjacentes, bem como artefatos gerados por eletrodos intracavitários. A 

avaliação do realce tardio utilizando a técnica descrita em pacientes com CCC é 

laboriosa e requer experiência do radiologista. A avaliação da região póstero-basal 

do coração utilizando a TC é habitualmente prejudicada por artefatos, mimetizando 

déficits de perfusão78. De acordo com o mesmo estudo, estes artefatos não estão 
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relacionados ao índice de massa corpórea ou às calcificações das artérias 

coronárias.  

Neste estudo, o autor encontrou sensibilidade da TC utilizando a técnica de 

realce tardio de 17,9% e especificidade de 99%, com acurácia de 70%. Quando o 

objetivo da análise foi a concordância entre a localização dos segmentos utilizando 

realce tardio e mapeamento eletroanatômico, o índice Kappa foi de 0,21 

(concordância pequena).  

A frequência cardíaca e a presença de arritmias no momento da aquisição de 

imagens pode desempenhar um papel importante na gênese destes defeitos78-80. A 

qualidade das imagens obtidas destes segmentos também é influenciada pela 

proximidade de estruturas como pulmões e diafragma.  

Esta baixa sensibilidade da TC de coração utilizando a técnica de realce 

tardio em relação ao sistema de mapeamento eletroanatômico fomentou a busca por 

métodos alternativos para análise do miocárdio anormal.  

Assim, avaliou-se também a contratilidade segmentar de ambos os 

ventrículos, conforme já foi descrito por outros autores como método de detecção e 

delimitação de áreas hipocinéticas após infarto agudo do miocárdio, com acurácia 

equivalente à ressonância magnética cardíaca e superior a ecocardiografia 

transtorácica81,82.  

A contratilidade segmentar dos ventrículos foi analisada de forma subjetiva 

para definir hipocinesia, acinesia, discinesia ou função contrátil normal de VE e VD. 

Ainda que o método permita a construção automática de um modelo de 

contratilidade, a experiência do radiologista é fundamental na correção de erros 

frequentes de delimitação do endocárdio e epicárdio. Esta avaliação subjetiva 

considera ainda o espessamento segmentar e permite a identificação de variações 
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da anatomia normal. Um exemplo de hipocontratilidade segmentar pode ser 

observado na figura 16A e 16B(abaixo).  

 
Figura 16A 

 
Figura 16B 

Figuras 16 A e B: área de acinesia em região 5 e hipocinesia difusa nos demais segmentos. 
Observa-se isto comparando a diástole máxima (figura 16A) com a sístole máxima (figura 
16B). A região correspondente à área 5 (póstero-basal de VE) pode ser visualizada em corte 
do eixo curto do coração, assinalada por uma estrela. Outro dado que corrobora a 
classificação desta área como acinética é a ausência de espessamento do miocárdio durante 
a fase de sístole. Pode-se ainda observar o artefato produzido pelo eletrodo ventricular do 
CDI (seta). 
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A análise da contratilidade segmentar utilizando o modelo de 17 segmentos 

permitiu a localização de áreas de miocárdio anormal com sensibilidade, 

especificidade e acurácia de 65,5%, 75,2% e 71,9%, respectivamente. O índice de 

concordância também foi superior ao obtido utilizando a técnica de realce tardio 

isoladamente, atingindo concordância moderada com o mapeamento 

eletroanatômico(índice kappa de 0,40). A análise do realce tardio e da contratilidade 

segmentar pela TC do coração em pacientes com Doença de Chagas como 

instrumento para a localização das áreas sugestivas do miocárdio doente são 

complementares e promissoras, A possibilidade de sua utilização em pacientes 

portadores de CDI contorna as limitações da utilização da RMC nesse grupo de 

pacientes5,69.  

Ao localizar as áreas onde o miocárdio é anormal, a TC pode direcionar o 

mapeamento e a ablação para regiões específicas e, em teoria, reduzir a duração do 

procedimento. A validação adequada da acurácia da TC do coração em grupos 

maiores de pacientes com cardiopatia não-isquêmica auxiliará na difusão da sua 

utilização nestes pacientes. Neste estudo, cada segmento era assinalado como 

presença ou não de miocárdio anormal. Desta forma não houve, portanto, distinção 

entre segmentos compostos exclusivamente por miocárdio anormal de segmentos 

parcialmente compostos por áreas com voltagem inferior a 1,5mV. A presença de 

segmentos constituídos parcialmente por miocárdio normal pode ter contribuído 

negativamente na correlação entre os métodos. Estes dados e a metodologia 

utilizada contrastam com o de outros autores que optaram por excluir os segmentos 

heterogêneos da análise, tendo desta forma analisado apenas 40% dos segmentos 

do miocárdio.83  


