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RESUMO 

 

ESTUDO DE PARÂMETROS ECODOPPLERCARDIOGRÁFICOS DE PATÊNCIA 
DO ENXERTO COMPOSTO DE ARTÉRIA TORÁCICA INTERNA ESQ UERDA. 
MARIA CLAUDIA DE AZEVEDO LEITÃO. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia. Universidade Federal do Ceará. Orientador: Professor Manoel 
Odorico de Moraes Filho.  
Enxertos compostos com artéria torácica interna esquerda (ATIE) tem aumentado sua 
aplicabilidade na cirurgia de Revascularização Miocárdica (RM). A confirmação de patência 
do enxerto de ATIE é pedra fundamental na RM. O melhor parâmetro de patência calculado 
pelo ecoDopplercardiograma é a fração diastólica (FD)  � 0,5. O objetivo geral deste estudo 
foi estabelecer parâmetros ecoDopplercardiográficos de patência do enxerto composto de 
ATIE, quando revasculariza a artéria interventricular anterior (AIA) e outro ramo do sistema 
coronariano esquerdo. O específico foi definir a sensibilidade e a especificidade de três 
variáveis: Relação da velocidade-pico na diástole sobre a velocidade-pico na sístole 
(VPD/VPS), integral da velocidade-tempo na diástole (VTID) e FD quanto à patência do 
enxerto composto utilizando FD ≥ 0,5 como padrão de referência. O estudo foi realizado 
segundo um desenho em duas fases, fase controle e fase estudo. Na fase controle, todos os 
pacientes tinham a patência dos enxertos confirmadas por cineangiocoronariografia (CINE). 
Estes pacientes tinham registro das variáveis VPD/VPS, VTID e FD. Foram então 
estabelecidos pontos de cortes para essas variáveis baseando-se nos cálculos de sensibilidade 
e especificidade através da curva ROC (ReceiverOperationCharacteristic) com o objetivo de 
diferenciar enxertos compostos de enxertos simples quando a ATIE somente revasculariza a 
AIA. Esses pontos de corte foram aplicados nos pacientes com enxerto composto da fase 
estudo. Foi construída uma tabela de contingência 2x2 para o cálculo de sensibilidade e 
especificidade, tendo como indicador de patência uma FD≥0,5. Na fase controle, observou-se 
diferenças estatisticamente significativas na análise das três variáveis em diferenciar o enxerto 
simples do composto. Os parâmetros de patência do enxerto composto estabelecidos pela fase 
estudo foram VPD/VPS ≥ 0,71, VTId ≥ 0,09 e FD ≥ 0,58. A especificidade para todas essas 
variáveis foi de 100%. A sensibilidade foi de 40% para VPD/VPS  ≥ 0,71, 36,4% para VTId  
≥ 0,09 e 68% para FD  ≥ 0,58. Conclui-se que valores maiores ou iguais aos estabelecidos 
para cada variável representam um provável indicador de patência do enxerto composto. 
Valores abaixo do estabelecido apresentam grande proporção de falsos negativos, não sendo 
conclusivo quanto à patência.  
 
Palavras-chave: Revascularização miocárdica, ecoDopplercardiografia, artéria torácica interna 
esquerda, enxertos compostos. 
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ABSTRACT  
 
 
STUDY OF DOPPLERECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF PAT ENCY OF 
THE COMPOSITE GRAFT OF LEFT INTERNAL THORACIC ARTER Y. Maria 
Claudia de Azevedo Leitão. Thesis (Masters’Degree). Post Graduation Program in 
Pharmacology. Federal University of Ceará. Supervisor: Professor Manoel Odorico de 
Moraes Filho. 
Composite grafts with left internal thoraic artery (LITA) has incresed its applicability in 
Coronary Artery Bypass Surgery (CAGB). Confirmation of patency of the LITA graft is the 
cornerstone of Miocardial Revascularization. The best measure of patency calculated by 
Doppler echocardiogram (Doppler) is the diastolic fraction (DF) ≥ 0.5. The aim of this study 
was to establish Doppler echocardiographic parameters which could suggest the presence of a 
composite graft of LITA, when it revascularizes the anterior interventricular artery (AIA) and 
another branch of the left coronary artery system. The endpoint of this study was to define 
sensitivity and specificity considering three variables: ratio of peak velocity in diastole over 
the systolic peak velocity (DPV / SPV), the mean velocity-time integral in diastole (VTID) 
and FD of the composite graft patency using FD ≥ 0.5 as the reference standard. The study 
was conducted according to a design in two stages. It was defined a control group and study 
group. In the control group, all patients had graft patencies confirmed by coronary 
angiography (CINE) and the variables DPV / SPV,VTID and DF measured. So, we use this 
data to establish cutoff points for these variables , based on the calculation of sensitivity 
and specificity using the ROC curve (Receiverv Operation Characteristic) in order to 
differentiate composite from simple graft when ATIE only revascularizes the AIA. These 
cutoff points were applied in patients with composite graft group study. We built a 2x2 
contingency table to calculate sensitivity and specificity, considering the indicator of patency 
a DF ≥ 0.5. In the control group, we observed statistically significant differences in the 
analysis of the three variables in differentiating simple from composite grafts. The parameters 
of composite graft patency  established by the study group were DPV / SPV ≥ 0.71,VTID ≥ 
0.09 and FD ≥ 0.58. The specificity for all these variables was 100%. The sensitivity was 40% 
for DPV / SPV ≥ 0.71, ≥ 36.4% for VTId≥ 0.09 and 68% for FD ≥ 0.58. We conclude that 
values greater than or equal to those established for each variable represents a likely indicator 
of graft patency compound. Values below the established are not conclusive to exclude 
composite grafts due to a large proportion off alse negatives. 
   
Keywords: Coronary artery bypass surgery, echocardiography, left internal mammary artery, 
composite grafts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da Doença Arterial Coronariana   

Nos últimos anos, houve uma significativa redução na mortalidade por doenças 

cardiovasculares em países desenvolvidos. Isto ocorreu devido à prevenção da aterosclerose 

pela mudança do estilo de vida e ao avanço terapêutico, desde o tratamento clínico 

medicamentoso às novas técnicas cirúrgicas (SCHOEN, 2000). 

Nos países em desenvolvimento, entretanto, a situação é diferente. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), houve elevação nas taxas de morbidade e mortalidade 

devido à dificuldade de controle dos fatores de risco. Estudos europeus (VOLK, 2006) para 

definição de fatores de risco demonstram associação entre doença coronariana e condições 

como: hereditariedade, idade avançada, dislipidemia, tabagismo, hipertensão arterial, 

obesidade, diabetes melito e estresse; não havendo relação causal obrigatória. Em 2001, nos 

Estados Unidos,  a doença arterial coronariana foi responsável por aproximadamente metade 

de todas as mortes de causas cardiovasculares (BRAUNWALD, 2006). 

 

1.2 Anatomia  

 

1.2.1 Anatomia Conariana 

A oxigenação do miocárdio depende do fluxo adequado através das artérias que o 

suprem, as artérias coronárias (SCHOEN, 2000), cuja denominação decorre do fato de 

circundarem a base dos ventrículos, no sulco atrioventricular, ou coronariano, como uma 

coroa (MOORE, 2007). As artérias coronárias, com exceção do tronco, são ductos de 

aproximadamente 5 a 10 cm de comprimento e 2 a 4 mm de diâmetro. Correm ao longo da 

superfície externa do coração, portanto, são vasos epicárdicos (SCHOEN, 2000).  

As duas artérias coronárias, direita e esquerda, originam-se a partir da raiz da 

aorta ascendente, imediatamente distal à valva aórtica, nos seios de valsalva (MOORE, 2007), 

que são localizados posteriormente às cúspides direita e esquerda da valva aórtica 

(TOWNSEND, 2009). Ambas passam anteriormente, uma de cada lado da raiz do tronco 

pulmonar e fornecem vasos de sustentação, vasa vasorum, para a aorta ascendente (MOORE, 

2007). 

O tronco da artéria coronariana esquerda (TCE) possui aproximadamente 2 cm de 

comprimento, podendo variar de 1 a 4 cm. Após seu trajeto entre a artéria pulmonar e o 

apêndice atrial esquerdo, ela atinge o sulco atrioventricular e se bifurca em artéria 



interventricular anterior (AIA) e artéria coronária circunflexa (ACx). Pode ocorrer de o TCE 

trifurcar-se, originando além da AIA e da ACx, um ramo mediano chamado diagonalis (dlis). 

Pode ocorrer, também, a ausência de um tronco coronário esquerdo, e a AIA e a ACx 

originarem-se a partir da aorta ascendente por óstios separados ou por um óstio comum 

(TOWNSEND, 2009). O sistema coronariano esquerdo irriga cerca de 70% do ventrículo 

esquerdo (MOORE, 2007). 

A AIA e seus ramos suprem o septo interventricular e a parede anterior do 

ventrículo esquerdo, sendo responsável por 50% do fluxo sanguíneo total desse ventrículo 

(TOWNSEND, 2009), irrigando a parede septal anterior e a parede anterior livre. A AIA 

prossegue posteriormente ao tronco da artéria pulmonar para dentro do sulco interventricular 

anterior até o ápice do coração. Durante seu trajeto, ela emite ramos perfurantes para o septo 

interventricular anterior (TOWNSEND, 2009), além de ramos diagonais que passam 

lateralmente sobre a parede do ventrículo (HARLAN).  O primeiro ramo diagonal e o 

primeiro ramo perfurante septal são, em geral, os maiores ramos. À medida que a AIA segue 

seu curso, os ramos emitidos são cada vez menores (TOWNSEND, 2009). 

A ACx possui um trajeto posterior sob o apêndice atrial esquerdo, seguindo o 

sulco atrioventricular, ao redor do coração esquerdo. Geralmente, a ACx segue abaixo da 

grande veia cardíaca e de uma camada de gordura, atingindo a face posterior do sulco 

atrioventricular, terminando à esquerda do sulco interventricular posterior, ao emitir ramos 

para átrio e ventrículo esquerdos (SCHOEN, 2000). A ACx irriga a parede lateral e a parede 

septal posterior. São emitidos de 1 a 4 ramos marginais (Mg1, Mg2, Mg3 e Mg4) obtusos, que 

tem seu curso paralelo à artéria interventricular posterior, e não emitem ramos perfurantes 

para o septo interventricular. Em geral, a ACx termina com um ramo obtuso marginal; mas 

pode, também, originar o ramo interventricular posterior (AIP) (TOWNSEND, 2009). O ramo 

diagonalis (dlis), quando presente, pode ser grande, frequentemente com 2mm ou mais de 

diâmetro, e pode suprir  uma área extensa da parede anterior do ventrículo esquerdo. Seu 

trajeto é anterior ao apêndice atrial esquerdo, subepicárdico nos primeiros centímetros, 

passando a ser recoberto por uma fina camada de miocárdio (HARLAN). 

A Artéria Coronária Direita (ACD) parte do óstio aórtico direito para o sulco 

atrioventricular, passando por entre o apêndice auricular direito e o ventrículo direito. A ACD 

se dirige à borda inferior do coração e emite o ramo marginal direito, que segue para o ápice 

(SCHOEN, 2000). A ACD irriga as paredes inferior e posterior do ventrículo esquerdo e o 

ventrículo direito. Após emitir um ramo marginal, a ACD volta-se para a esquerda, na parte 

posterior do sulco atrioventricular, próximo à junção entre o septo interventricular e o 



atrioventricular, onde se bifurca, em 90% dos indivíduos, em ramos posterolateral e 

interventricular posterior (AIP), seu maior ramo (TOWNSEND, 2009). A AIP corre para o 

ápice do coração e pode anastomosar-se com a AIA (SCHOEN, 2000). 

A dominância do território de vascularização do miocárdio é ditada pelo sistema 

de coronárias, esquerdo ou direito, que emite o ramo interventricular posterior. Em 90% dos 

indivíduos, a dominância é direita; contudo, a dominância pode ser esquerda, quando AIP é 

ramo de ACx (TOWNSEND, 2009). 

 

1.2.2 Anatomia da artéria torácica interna esquerda 

O estudo anatômico da artéria torácica interna esquerda (ATIE) tornou-se 

extremamente importante devido o seu extenso uso nas cirurgias de revascularização do 

miocárdio.  

A ATIE origina-se predominantemente da primeira porção da artéria subclávia 

esquerda. Ela repousa sobre a pleura, exceto quando está separada desta pelo músculo 

transverso do tórax, e é cruzada obliquamente pelo nervo frênico, que passa do seu lado 

lateral para o medial (GARDNER, 1988). Em seu percurso, no tórax, está localizada 

posteriormente às seis cartilagens costais superiores e aos músculos intercostais. ATIE tem 

um tamanho que varia entre 16,2 e 26,0 cm (média de 20,7 cm) e seu diâmetro é de 3 mm em 

sua origem e 1 mm ao nível do sexto espaço intercostal, onde termina (HENRIQUEZ-PINO et 

al, 1997). 

A ATIE ainda pode gerar vários ramos, tais como: Artéria Pericardiofrênica, 

Ramos Intercostais Anteriores, Ramo Perfurante, Ramo Costal Lateral, Artéria Epigástrica 

Superior e Artéria Musculofrênica (GARDNER, 1988). 

 

1.3 Fisiologia do fluxo coronariano 

As artérias coronárias fornecem o suprimento sanguíneo ao coração, levando 

oxigênio e nutrientes, garantindo o fornecimento de sangue para este órgão e 

consequentemente o bombeamento de sangue para todo o corpo (BRAUNWALD, 2006). 

Mesmo que anastomoses intercoronarianas (circulação colateral) sejam frequentes, no coração 

normal, pequena quantidade de sangue flui através desses canais (SCHOEN, 2000). 

A perfusão coronariana é mais intensa durante a diástole ventricular quando a 

microcirculação não está comprimida pela contração cardíaca. Na sístole, devido à contração 

do miocárdio, as coronárias são deformadas e têm o seu lúmen diminuído, o que aumenta a 

resistência e reduz o fluxo coronariano durante esse período. Nos vasos subendocárdicos 



também ocorre aumento da resistência, mas deve-se principalmente ao aumento da pressão 

intracavitária do ventrículo que comprime estes vasos. Durante a diástole, o fluxo ocorre mais 

intensamente, tanto nos vasos miocárdicos como nos subendocárdicos. O gradiente gerador de 

fluxo mais importante é a diferença entre a pressão diastólica da aorta e a pressão diastólica 

final do ventrículo esquerdo (BRAUNWALD, 2006; GUYTON, 2003).   

A Lei de Hagen-Poiseuille trata do fluxo de um líquido com certa viscosidade no 

interior de um tubo cilíndrico. (RAMOS FILHO et al, 2002). A Lei diz que o fluxo sanguíneo 

de um vaso é diretamente proporcional a diferença de pressão entre as extremidades deste 

vaso e a quarta potência de seu raio (r), sendo inversamente proporcional ao seu comprimento 

(l) e a viscosidade do sangue (ŋ), demonstrando-se a seguinte fórmula:  

F = π.∆P.r4/8.ŋ.l 

Podemos observar, então, que o diâmetro do vaso (que corresponde a duas vezes o 

raio) é muito mais importante que os outros fatores na determinação do fluxo sanguíneo neste 

vaso. Isto se deve ao fato de ocorrer maior velocidade do sangue no centro do vaso, onde há 

menor influência da aderência do sangue ao endotélio.   

O fluxo sanguíneo coronariano tem a capacidade de aumentar seu débito em 

resposta a uma maior demanda. Conceitua-se essa característica como reserva coronariana 

(RC). Isto ocorre de maneira fisiológica em atividades de esforço físico do dia-a-dia e pode 

ser calculado através de exames provocativos de estresse. 

 

1.4 Fisiopatologia da doença arterial coronariana  

A aterosclerose caracteriza-se como uma resposta inflamatória e cicatricial 

crônica provocada pela injúria endotelial. Esse modelo é chamado de Hipótese de Resposta à 

Lesão. A progressão da lesão ocorre pela interação de lipoproteínas modificadas, macrófagos 

e linfócitos T com as células da parede arterial (ROSS, 1999). 

A estenose, produzida pela formação da placa ateromatosa, produz uma 

resistência ao fluxo sanguíneo. A severidade da estenose é medida pelo cálculo da área de 

secção transversa do lúmen. Outros fatores, além do grau de obstrução do lúmen, também 

podem corroborar para um aumento da resistência ao fluxo sanguíneo como: a rigidez do 

vaso, sua tortuosidade, o formato dos orifícios de entrada e saída e a distensibilidade do 

segmento doente. Os efeitos da estenose coronariana dependem do grau em que a resistência 

ao fluxo pode ser compensada pela dilatação da microcirculação distal à estenose 

(BRAUNWALD, 2006). 



O fluxo coronariano de repouso não é afetado por estenoses leves ou moderadas e 

é mantido pela regulação vasodilatadora normal da microcirculação. O fluxo mantem-se até o 

ponto em que a constrição excede 85-90% do diâmetro normal do segmento em repouso. 

Entretanto, ao contrário do fluxo de repouso, o fluxo sanguíneo coronariano hiperêmico 

máximo começa a decair quando o diâmetro da estenose excede 45-60%. A reserva de fluxo 

coronariano é abolida quando a estenose supera 90% (ROBBINS, 2010).  

Quando há obstrução total ou subtotal de uma artéria coronariana, a perfusão do 

músculo cardíaco passa a ser realizada por meio de colaterais, canais vasculares que 

interconectam as artérias epicárdicas. As colaterais são normalmente fechadas, não-

funcionantes, porém, com a queda de pressão distal pela obstrução, as colaterais abrem-se de 

imediato (SCHAPER; ITO, 1996). 

A isquemia miocárdica é consequência da obstrução arterial coronariana. A 

isquemia é caracterizada pelo desequilíbrio existente entre a oferta e a demanda miocárdica 

por oxigênio. Pode ser classificada como isquemia de oferta ou isquemia de baixo fluxo. A 

isquemia de baixo fluxo pode ocorrer por baixa concentração de oxigênio ou por deficiente 

remoção de metabólitos em razão da diminuição da perfusão. Em pacientes com isquemia de 

baixo fluxo, a função sistólica ventricular esquerda é menor, e a distensibilidade diastólica 

ventricular esquerda é maior do que quando esses mesmos pacientes foram submetidos à 

hipóxia (GERBER et al,1999). Essa resposta ocorre porque, normalmente, o fluxo sanguíneo 

e a pressão de perfusão aumentam o desempenho da sístole ventricular esquerda (efeito de 

Gregg) e reduzem a distensibilidade da diástole ventricular esquerda (efeito de Salisbury). A 

isquemia miocárdica também pode ocorrer por hipóxia, quando há diminuição da oferta de 

oxigênio com fluxo sanguíneo e perfusão tecidual adequados. A isquemia provocada pelo 

aumento da demanda miocárdica por oxigênio está associada na clínica a episódios de angina 

estável crônica. 

Quando não há solução da isquemia miocárdica, esta produz apoptose e morte 

celular, levando ao quadro clínico de infarto agudo do miocárdio. Como a taxa de atividade 

metabólica e a demanda por oxigênio são maiores no subendocárdio, essa é a região mais 

susceptível à lesão isquêmica e à necrose (BOGAERT et al, 1999).  

 

1.5 Tratamento Cirúrgico da Doença Coronariana   

Com a progressão das obstruções coronarianas, a insuficiência de fluxo sanguíneo 

deve ser revertida. Além da terapia medicamentosa, existe a revascularização coronária 



percutânea e a cirúrgica. A revascularização do miocárdio (RM) permite que o sangue seja 

transportado para o território isquêmico através de um conduto. 

No início do século XX, não existiam evidências científicas que correlacionassem 

a doença arterial coronariana com angina de peito. Vários trabalhos foram realizados com o 

objetivo de tratar tal sintoma. Os primeiros tratamentos conhecidos foram a simpatectomia  

(JONNESCO, 1920) e a ablação da tireóide (BLUMGART et al, 1935). Estudos posteriores 

correlacionaram a angina de peito e doença arterial coronariana, idealizando alternativas de 

tratamento cirúrgico (FAUTEUX, 1940; BECK, 1948; BLOOMER et al, 1954; KEY,1954; 

CAREY et al, 1955; OHTEKI, 1990; SHRAGER, 1994). Beck utilizou a adesão entre o 

pericárdio parietal e o epicárdio, sendo, então, um dos pioneiros neste campo de estudos, 

porém, seu método cirúrgico entrou em desuso quando outros autores atribuíram os benefícios 

de seu procedimento ao efeito placebo (SHRAGER, 1994). 

Em 1946, Vineberg propôs a revascularização do miocárdio de maneira indireta. 

Ele utilizou um implante da artéria torácica interna esquerda, com seus ramos abertos, na 

musculatura do ventrículo esquerdo (apud LOBO FILHO, 2003). Os resultados iniciais foram 

questionados, já que a arteriografia coronariana ainda não era disponível, não havendo como 

demonstrar o seu funcionamento. Em 1962 Sones realizou os primeiros cateterismos 

cardíacos na Cleveland Clinic  e foi possível demostrar a eficácia do Procedimento de 

Vineberg (apud LOBO FILHO, 2008). 

O interesse pela revascularização do miocárdio tornou-se, então, crescente, apesar 

de não ser recente. O conceito RM direta surgiu com Carrel em 1910, quando este autor 

utilizou artéria carótida conservada a frio e realizou derivação da aorta descendente para a 

artéria coronária esquerda. 

Em 1962, Sabiston realizou a primeira tentativa de anastomose aortocoronária em 

humanos com a veia safena magna (VSM) para a artéria coronária direita (apud BENETTI, 

1985).  

Em 1967, René Favaloro, cirurgião argentino, na Cleveland Clinic (Estado 

Unidos), propôs a utilização da veia safena para a realização de uma anastomose direta no 

sistema coronário com circulação extracorpórea (CEC). No mesmo período, na Rússia, 

Kolessov realizou as primeiras anastomoses da artéria torácica interna esquerda para ramos da 

artéria coronária esquerda, sem circulação extracorpórea (KOLESSOV, 1967). 

Com o passar dos anos, e adventos de muitas tecnologias, estava aberto um novo 

campo para pesquisas e discussões: a revascularização do miocárdio com ou sem circulação 

extracorpórea. Trabalhos posteriores demonstraram, entretanto que a cirurgia de 



revascularização do miocárdio, realizada com CEC, poderia aumentar a ocorrência de várias 

complicações, tais como: pulmonares, renais, circulatórias, neurológicas e distúrbios de 

coagulação (Pfister et al, 1992; Yokoyama et al, 2000; Mckhann et al, 2002; Patel et al, 

2002).  

Os efeitos adversos da cirurgia com CEC são atribuídos à resposta inflamatória 

sistêmica, à liberação de microtrombos ateromatosos, bem como daqueles formados em 

decorrência da atividade plaquetária e à embolia gasosa. Dessa forma, o uso da cirurgia sem 

CEC se torna de grande relevância por apresentar menor morbidade e mortalidade, 

principalmente no atual contexto, onde a maioria dos candidatos à cirurgia de RM apresenta 

graves comorbidades ou idade mais avançada (FAVALORO, 1998). 

Ankeney em 1975, Buffolo et al em 1983 e 1985 e Benetti em 1980 e 1985 

relataram as primeiros resultados de cirurgia de RM sem CEC em um grande número de 

pacientes, mostrando que este procedimento apresenta menor morbimortalidade, quando 

comparado a RM com CEC.  

Em 1997, Lobo Filho et al., publicaram os resultados de um estudo demonstrando 

o sucesso da cirurgia de revascularização total do miocárdio sem CEC em um grande número 

de pacientes e com baixas taxas de morbimortalidade.  

A patência da ATIE, quando anastomosada à AIA, foi avaliada em 1986 por Loop 

et al., num estudo retrospectivo em 2.306 pacientes. Este autor relatou que a ATIE, neste tipo 

de cirurgia, tinha uma taxa média de perviedade de 96% em dez anos. Além disso, a ATIE é 

fator determinante na sobrevida tardia dos pacientes revascularizados (COSGROVE et al, 

1985; CAMERON, KEMP, GREEN, 1996; LYTLE et al, 1980; BARNER, STANDEVEN, 

REESE 1985; ACINAPURA et al, 1992).  

Singh em 1984 denominou a ATIE como um conduto “vivo” na RM. Em 1986, 

descrevia sua capacidade adaptativa fisiológica, uma das razões de seu sucesso com enxerto 

(SINGH, 1984, 1986).  Ela pode ficar latente, quando a necessidade de fluxo sanguíneo é 

pequena, e pode incrementar seu fluxo várias vezes a partir do debito basal, quando a 

demanda está aumentada (WENDLER et al, 1999; MARKWITH et al, 2001). Devido a essa 

característica, a ATIE tem sido utilizada para revascularizar mais de uma coronária, na forma 

sequencial ou enxerto em “Y”, ou seja enxerto composto (TECTOR et al, 1994).  

Quando comparado aos enxertos venosos aorto-coronarianos, cuja média de 

patência era de 50% a 60%, em dez anos, o enxerto de ATIE para AIA passou a ser 

considerado o enxerto de primeira escolha na cirurgia de RM (ZEFF et al, 1988; 

NWASOKWA, 1995; MOTWANI et al, 1998). Um dos principais motivos para a ATIE ser a 



primeira escolha na RM é o fato de a ATIE ter menor vulnerabilidade aos processos 

ateroscleróticos histopatológicos (MESTRES et al, 1986). 

Outra vantagem da ATIE em relação aos enxertos venosos é que a competição de 

fluxo pela coronária nativa nas lesões estenóticas de leve a moderadas não parece levar a 

obstrução do enxerto (KAWASUJI, 1996). Cosgrove et al, em 1981, relatou taxas de patência 

da ATIE para enxertos implantados em coronárias com estenose menor que 50% similares aos 

implantados em coronárias com estenose maior que 50%. 

A literatura científica apontou posteriormente o manuseio da aorta e a CEC como 

os principais fatores responsáveis pela ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) na 

cirurgia de RM (MILLS; EVERSON, 1991; JONH et al, 2000; PATEL et al, 2002; LOBO 

FILHO, 2002). 

Para contornar os riscos do manuseio da aorta ascendente aterosclerótica na RM, 

Mills em 1982, descreveu uma técnica baseada na anastomose da VSM a uma região proximal 

do enxerto de ATIE previamente anastomosada à AIA. Posteriormente Mills e Everson, em 

1991, relataram que não foi registrada mortalidade e/ou angina decorrente da técnica então 

empregada. Nesse estudo, a medida do fluxo sanguíneo na ATIE variou entre 130 a 420 

mL/min. Ficou, assim, demonstrada a viabilidade da técnica cirúrgica, que passou a ser 

conhecida como técnica no-touch. Lobo Filho, em 2002, publicou um trabalho confirmando 

os mesmos resultados. 

A utilização dessa técnica cirúrgica, onde a ATIE é a única provedora de 

suprimento sanguíneo, fez surgir o questionamento em relação à capacidade da ATIE em 

responder a demanda de fluxo para duas ou mais coronárias. (JONES et al, 1989; VAJTAI et 

al, 1992). A ecocardiografia com Doppler entra nesse contexto como uma ferramenta muito 

importante na avaliação desta técnica, além de contribuir no estudo da fisiologia do fluxo 

coronariano. 

Na última década, ganhou espaço o tratamento da doença coronária pela 

intervenção percutânea (ICP), contudo, uma das pesquisas mais recentes e de grande 

relevância para a cardiologia, o Estudo SYNTAX, publicou em setembro de 2010 os 

resultados comparativos entre RM e ICP de 3 anos de estudo. Os resultados sugerem que a 

RM permanece como sendo a escolha padrão para o tratamento de pacientes com doença 

arterial coronariana complexa, ficando a ICP como uma alternativa aceitável para tratamento 

de pacientes com baixo escore SYNTAX. O estudo continuará até o seu quinto ano. 

 

 



1.6  Doppler da Artéria Torácica Interna Esquerda 

A confirmação anatômica de patência e avaliação funcional dos enxertos 

coronarianos são pilares fundamentais na cirurgia de revascularização miocárdica. A 

avaliação mais utilizada em relação à patência das pontes implantadas nas cirurgias de 

revascularização miocárdica (RM) é a cineangiocoronariografia (CINE). Os exames 

complementares habituais na investigação de isquemia miocárdica (ergometria, cintilografia, 

e ecocardiograma de estresse) frequentemente mostram resultados de difícil interpretação em 

pacientes revascularizados, daí a necessidade de um método que visualize diretamente o 

enxerto com menor invasividade que a cinecoronariografia (RYAN et al, 1985; GOHLKE et 

al, 1983; RITCHIE et al, 1977; LAKKIS, 1995; KHOURY et al, 1997; SAWADA et al, 

1989; KAFKA, 1995). Nos últimos anos, a tomografia coronariana com múltiplos cortes vem 

sendo indicada em alguns casos; apresenta sensibilidade e especificidade de até 90% e 75%, 

respectivamente (NIEMAN, 2003). Os dois métodos impõem limite financeiro, e a 

angiotomografia, apesar de não ter a invasividade do cateterismo, também submete os 

pacientes ao uso de contrastes e os expõe a radiação eletromagnética (raios X) (TELLO et al, 

2002). A Ressonância Nuclear magnética apresenta controvérsias em relação a sua 

sensibilidade na detecção de estenose de enxertos coronarianos. Wintersperger encontrou 

sensibilidade de 96% e especificidade de 67%, porém, posteriormente, Manning não 

considerou satisfatória a sensibilidade para esta avaliação. Além disso, é pouco acessível e de 

alto custo. O ecoDopplercardiograma, além de ser um método não invasivo e de muito baixo 

custo, mostra-se particularmente interessante por permitir não só a identificação do enxerto 

como também medidas do fluxo sanguíneo (CROWLEY, 1994). 

A ecocardiografia com Doppler é primariamente uma técnica para registro de 

como o sangue se movimenta dentro do sistema cardiovascular e é baseada no efeito Doppler 

descrito em 1942 por Christian Doppler. Se uma fonte de som está se aproximando, o 

comprimento de sua onda diminui e a frequência aumenta. O exemplo clássico é o que é visto 

com a passagem de um trem. Em 1956, Yoshida et al publicavam estudo sobre a aplicação 

clínica do Doppler no ultrassom cardíaco. Na ecocardiografia as informações são obtidas com 

transdutores que transmitem jatos ultrassônicos a um alvo e são também receptores dos ecos 

refletidos por este alvo e a velocidade é calculada através da diferença da frequência refletida 

pela que foi enviada. Chama-se de pulsátil quando a corrente ultrassônica não é transmitida de 

forma contínua e sim em pulsos permitindo assim obter um sinal de Doppler de um ponto 

bem específico no sistema cardiovascular. (FEIGENBAUM, 1993; NANDA, 1989)      



Os primeiros relatos da aplicação do Doppler no estudo da cirurgia de 

revascularização miocárdica surgiram de Fusejima e Takagi. Fusejima em 1987 publicou um 

trabalho de medida de fluxo de artéria coronária e, em 1990, verificou que a velocidade 

máxima do fluxo diastólico de enxerto de ATIE era bem maior que a dos enxertos de veia 

safena. Já Takagi et al utilizaram o Doppler para avaliar a patência da ATIE em 1993. O 

exame ainda pode ser utilizado para averiguar a resposta fisiológica dos pacientes a um 

aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, que pode ocorrer durante um esforço físico 

(YOSHIDA, 1998; GALDINO, 1997; CHIRILO, 2001; SONG, 2004; MARX, 2006) ou um 

estresse farmacológico.  

O Doppler do enxerto de ATIE ganhou relevância como método seguro, 

reprodutível, e eficaz para a avaliação de sua patência, como observados por Calafiore et al, 

em 1998, Sungun em 1998, De Simone et al em 1999, Katz et al em 1999, Vouridis et al em 

1999 e Chirillo et al em 2001. O exame tem uma alta sensibilidade e especificidade e, por não 

ser invasivo, pode ser repetido várias vezes durante o seguimento clínico. O Doppler torna-se 

particularmente útil nas cirurgias sem CEC (DUBAY, 2000; TJOMSLAND, 2003), 

minimamente invasivas (ARRUDA, 1997; KATZ, 1999; TSAI, 2002; SUNDERDIEK, 2003; 

FORTE, 2007; LOBO FILHO, 1999, 2002, 2006) e robótica, onde há maior expectativa em 

relação à patência dos enxertos, quando comparamos com a técnica cirúrgica convencional 

(JONES, 2005; ARRUDA, 1997; GUPTA, 1998; KATZ, 1999; FORTE, 2007). A 

ecoDopplercardiografia é rotina como método complementar de diagnóstico e seguimento das 

cardiopatias em geral. Seria interessante que o Doppler da ATIE fosse incorporado de forma 

sistemática, principalmente nos pacientes com sintomas anginosos recorrentes (KENNY & 

SHAPIRO, 1992). 

O fluxo da ATIE in situ tem predominância sistólica. Quando esta artéria é 

anastomosada a uma coronária ela passa a exibir um fluxo bifásico com um aumento do 

componente diastólico, o que é justificável pelo fato de o enchimento das artérias coronárias 

dar-se de forma preponderante na diástole (ARRUDA, 1997; DRIEVER, 2002). A ATIE 

assume, portanto, um padrão de fluxo coronariano, variando seu componente diastólico de 

acordo com a demanda (MAURIC et al, 1994; CROWLEY, SHAPIRO, 1995; DE SIMONE 

et al, 1999; DRIEVER et al, 2002; MARX, 2006). O componente sistólico do fluxo bifásico 

decorre da distensão do enxerto no momento de resistência miocárdica elevada. 

 



            
Figura 1 - Fluxo de ATIE não enxertado (à esquerda) e fluxo da ATIE em enxerto composto (à direita) 

  

Várias medidas podem ser registradas pelo estudo do Doppler desse fluxo 

sistólico e diastólico tais como: a) Velocidades-pico na sístole e diástole (VPS e VPD), b) 

Velocidades-médias, c) Integrais da velocidade média/tempo na sístole (VTIs) e na diástole 

(VTId), d) Área de secção transversal do vaso e e) Débitos em repouso e em estresse. A partir 

do registro dessas medidas, pode-se calcular também reserva de fluxo, relacionando fluxos em 

estresse com o basal em repouso. Existem controvérsias em relação a algumas variáveis 

medidas pelo Doppler, mas a Integral da velocidade média/tempo é bem aceita como 

indicador de situação da anastomose (PEZZANO et al, 1997; CROWLEY, SHAPIRO, 1995). 

Shimizo e Dubay, em 2000, demonstraram que o diâmetro e o fluxo do enxerto são 

proporcionais ao grau de obstrução, assim como à velocidade de pico diastólico (CAGLI, 

2004). 

 

 
Figura 2 - Variáveis obtidas com a imagem espectral do Doppler pulsátil à esquerda e bidimensional à direita. 

 

A fração diastólica, calculada através da integral da velocidade, mostrou boa 

correlação com o cateterismo cardíaco. Quando menor que 0,5, foi preditivo de lesões graves 

(acima de 70%) (CROWLEY, 1995; EL MASRY, 2002). Em outros trabalhos, a VTI menor 

que 0,6 foi preditiva de oclusão (SONG, 2004). Foi demonstrado que valores de VTI na 



diástole e fluxo total estão reduzidos em pacientes com estenose do enxerto (GUPTA, 1998). 

A relação VPD/VPS também pode apresentar boa sensibilidade, 100%, e especificidade de 

58% na detecção de patência (DE SIMONE, 1999), quando maior que um, está associada a 

bons achados angiográficos (HATA, 2002). A razão velocidade de pico sistólico/velocidade 

de pico diastólico maior que um foi preditiva de estenose grave com sensibilidade e 

especificidade maior que 100% e 90% respectivamente (EL MASRY, 2002). A relação 

velocidade média do fluxo diastólico/velocidade média do fluxo sistólico menor que 0,25 foi 

também considerada preditiva de oclusão da anastomose (MIZUKAMI, 2006). 

Nos casos em que a ATIE revasculariza mais de um vaso, a identificação da 

perviedade dos enxertos pelo ecoDopplercardiograma carece de parâmetros que a diferenciem 

quando esta revasculariza um único vaso.  

Na anastomose da ATIE para a AIA, a presença do componente diastólico é um 

sinal promissor de patência, mas, quando revasculariza duas coronárias, como podemos 

sugerir que as duas estão pérvias, uma vez que nas duas modalidades de revascularização há 

presença do componente diastólico de fluxo? Sabe-se que há um incremento de fluxo na 

anastomose composta em relação a simples, mas não se conseguiu ainda quantificar esta 

diferença (LOBO FILHO, 2004; LOBO FILHO, 2006). Qual seria o incremento desse fluxo 

diastólico? Qual seria o incremento necessário desse fluxo para sugerirmos que as duas 

anastomoses estariam pérvias?  

Diante dessas perguntas surge o grande questionamento. Será possível encontrar 

um valor numérico que possa fazer uma estimativa com boa sensibilidade e boa 

especificidade, diferenciando a patência de um enxerto de ATIE para AIA, de agora por 

diante denominado enxerto simples, de um enxerto onde a ATIE revasculariza dois vasos do 

sistema coronariano esquerdo (SCE) de agora por diante denominado enxerto composto.  

Do ponto de vista técnico os enxertos compostos avaliados pelo ecodoopler nesse 

estudo foram configurados realizando-se primeiramente a anastomose da veia safena magna 

com um ramo diagonal, diagonalis ou marginal do SCE. A seguir, a porção terminal da ATIE 

pediculada é anastomosada à AIA seguida da anastomose em “Y” entre a porção proximal do 

enxerto de veia safena magna e a face lateral da ATIE, conforme a figura abaixo. Ressalta-se 

que todos os segmentos de VSM utilizados não possuíam valvas. 

 



                  
Figura 3 - Desenho do enxerto composto à esquerda e CINE correspondente à direita.  

 

No intuito de responder a essas lacunas, este trabalho se propõe a contribuir com 

novas informações ao estudo da fisiologia e da cardiologia. A significância clínica desta 

pesquisa é tentar encontrar valores de variáveis que, medidos pelo ecoDopplercardiograma, 

possam estimar a patência de um enxerto composto de ATIE, quando esta revasculariza além 

da AIA outro vaso do SCE, como por exemplo, um ramo dlis ou um ramo marginal da ACx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Estabelecer, em repouso, parâmetros ecoDopplercardiográficos de patência do 

enxerto composto de artéria torácica interna esquerda quando revasculariza a artéria 

interventricular anterior e outro ramo do sistema coronariano esquerdo. 

 

2.2 Objetivo Específico  

Definir a sensibilidade e a especificidade das variáveis VPD/VPS, VTId e FD 

quanto à patência do enxerto composto, utilizando FD ≥ 0,5 como padrão de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Caracterização do estudo  

Este é um estudo clínico, não aleatório, descritivo, transversal. A realização dos 

exames, no Hospital Regional da Unimed, e a confecção do banco de dados foram realizadas 

ao longo dos dez últimos anos. Esta pesquisa aconteceu de dezembro de 2010 a janeiro de 

2011, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CONEP) em 10/12/2010, protocolo 

no. 315/10 e Of. No. 349/10 

O que motivou esta pesquisa foi a observação de que alguns pacientes 

apresentavam a imagem espectral do Doppler na diástole bem maior que outros. Essa 

diferença quantitativa no componente diastólico do fluxo levou ao questionamento se essa 

variação seria justificada pelo fato de enxertos simples de ATIE terem fluxos menores que os 

compostos. Como os pacientes não traziam relatório cirúrgico na ocasião da realização do 

exame, a primeira parte da pesquisa foi obter esta informação. 

 

3.2 Critérios de inclusão 

Os pacientes foram encaminhados pelos seus médicos assistentes com várias 

indicações: assintomáticos em revisões de rotina, dor precordial atípica, angina, testes 

ergométricos com alterações inespecíficas para isquemia miocárdica.  

Todos os exames foram realizados pela pesquisadora.  

Durante o período da construção do banco de dados, 487 exames foram 

realizados. Foram excluídos 328 pacientes, 90 por apresentar mais de um exame, tendo sido 

escolhido a imagem de melhor qualidade técnica, 64 (aproximadamente 13% do total), por 

não ser possível a visualização da ATIE, 44 por não obter acesso ao relatório cirúrgico. As 

cirurgias foram realizadas em quatro diferentes hospitais, Hospital Regional da Unimed, 

Hospital Monte Klinikum, Hospital das Clinicas Walter Cantidio, Hospital São Raimundo, e 

nem todos possuíam um banco de dados, além disso, alguns pacientes não residem em 

Fortaleza ou não foi possível contato. Vinte e três, aproximadamente 5% do total, foram 

excluídos pelo fato de terem sido operados por equipes cirúrgicas diferentes, 25 por terem 

realizado revascularização do miocárdio onde a ATIE revasculariza mais de três vasos do 

SCE, cinco por terem sido submetidos a implante de ATIE no miocárdio (operação de 

Vineberg), 63 por possuírem enxertos simples, seis por terem realizado RM com CEC e oito 

pacientes pelo fato do ecoDoppler ter sido realizado nos primeiros dois meses pós RM. Os 

159 pacientes restantes, cuja ecoDopplercardiografia foi utilizada neste trabalho, foram 



submetidos a RM sem circulação extracorpórea (CEC) pelo cirurgião Glauco Lobo. A 

solicitação da CINE nesta pesquisa não foi possível pelo fato de os pacientes terem sido 

encaminhados pelos seus médicos assistentes.  

 

3.3 Desenho do Estudo 

O desenho do estudo foi realizado em duas fases, padronização e estudo. Na fase 

de padronização, constituída por vinte pacientes com enxerto simples e vinte com enxerto 

composto foram utilizados os dados da tese de doutorado do Prof. Glauco Lobo, pelo fato de 

todos os pacientes terem sido submetidos a estudo angiográfico por cateterismo cardíaco para 

confirmação de perviedade dos enxertos. Nestes pacientes, haviam sido realizadas medidas 

das velocidades-pico, velocidades-média, integral das velocidades, área de secção transversal 

da ATIE, frequência cardíaca dos pacientes e débitos de fluxos. Foram escolhidas as seguintes 

variáveis para avaliação: VPD/VPS, VTId e FD. Na fase de estudo, 159 pacientes com 

enxerto composto foram avaliados em relação às mesmas variáveis. Essa fase apresentou um 

percentual de 27% de pacientes do sexo feminino, cuja média de idade foi de 63,4 variando de 

36 a 82 anos. O intervalo de tempo médio entre a cirurgia e a realização do exame foi de 

aproximadamente 12,9 meses, variando de 2 a 96 meses. 

Na fase de padronização, estabeleceram-se pontos de cortes para as variáveis 

VPD/VPS, VTId e FD com o objetivo de definir valores com os quais se possa afirmar que se 

trata de enxertos compostos baseados nos cálculos da sensibilidade e especificidade através da 

curva ROC (ReceiverOperationCharacteristic).  

Os pontos de corte estabelecidos previamente foram aplicados nos pacientes com 

enxerto composto da fase de estudo. Para cada uma das três variáveis, VPD/VPS, VTId e FD, 

foi feita uma tabela de contigência 2x2, tendo como indicador de patência do enxerto a 

FD≥0,5, que é o melhor parâmetro ecoDopplercardiográfico estabelecido pela literatura para 

este fim. Calculou-se então a sensibilidade e a especificidade com os respectivos intervalos de 

confiança de 95%.   

 

A sensibilidade foi calculada pela fórmula VP/VP + FN, onde VP representa os 

verdadeiros positivos e o FN os falsos negativos. A especifidade foi obtida pela fórmula 

VN/VN + FP, em que VN corresponde aos verdadeiros negativos, e FP aos falsos positivos 

(VIANA,1998). 

 

 



Tabela 1 - Sensibilidade e Especificidade 

 Condição Presente Condição Ausente 

Teste Positivo VP FP 

Teste Negativo FN VN 

 VP + FN VN + FP 

 

 

3.3.1 Definição dos Pontos de Corte  

O ponto de corte para definição de um padrão típico de enxerto composto foi 

definido na fase de padronização, no qual sabidamente todos os enxertos encontravam-se 

pérvios após a CINE. 

 

3.3.1.1 VPD/VPS  

O ponto de corte escolhido para o parâmetro VPD/VPS foi de 0,71. Com valores 

maiores ou iguais a 0,71 tem-se uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 80% para 

a determinação de um padrão típico de enxerto composto, como demonstrado no gráfico 

abaixo.      

 
Gráfico 1 - Curva ROC de VPD/VPS  

3.3.1.2 VTId 

O ponto de corte escolhido para o parâmetro VTId foi de 0,09 m. Com valores 

maiores ou iguais a 0,09 m tem-se uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 80% 

para a determinação de um padrão típico de enxerto composto, como demonstrado no gráfico 

abaixo.  



 
Gráfico 2: Curva ROC de VTId 

 

3.3.1.3 FD  
O ponto de corte escolhido para o parâmetro FD foi de 0,58. Com valores maiores 

ou iguais a 0,58 tem-se uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 70% para a 

determinação de um padrão típico de enxerto composto, como demonstrado no gráfico 

abaixo. 

A FD ≥ 0,5, mesmo sendo um bom parâmetro para perviedade, pode estar 

presente no caso de obstrução total de um dos enxertos na configuração de enxerto composto.  

                                        
Gráfico 3 - Curva ROC de FD 

3.4 Descrição das Variáveis 

 

O cálculo das variáveis foi analisado com os pacientes em condições de repouso. 

Várias medidas podem ser registradas pelo estudo do Doppler desse fluxo 

sistólico e diastólico tais como: velocidades-pico na sístole (VPS) e na diástole (VPD), 

velocidades-médias, integrais das velocidades médias/tempo na sístole (VTIs) e na diástole 



(VTId) e área de secção transversal do vaso. A partir do registro dessas medidas, pode-se 

calcular também: os débitos e reserva de fluxo, como também razões entre essas medidas. As 

variáveis analisadas no presente estudo são: VTId, VPD/VPS e FD. 

A integral da velocidade média/tempo (VTI) é calculada fazendo o mapeamento 

da área do espectro do fluxo obtido com o Doppler pulsátil e reflete a quantidade total de 

fluxo sanguíneo num determinado tempo. A integral da velocidade média/tempo (VTI) na 

diástole quantifica o total de fluxo sanguíneo fornecido pela ATIE para o(s) vaso(s) a ser(em) 

revascularizado(s) durante a diástole. A VTI na sístole quantifica o fluxo sanguíneo fornecido 

pela ATIE para o(s) vaso(s) a ser(em) revascularizado(s) durante a sístole. A fração diastólica 

pode ser calculada utilizando-se as integrais das velocidades ou os débitos, sendo neste estudo 

calculada a partir das integrais das velocidades. A FD reflete a importância quantitativa do 

fluxo ofertado pela ATIE na diástole em relação a todo o ciclo cardíaco. 

Quando se utilizam as integrais, a fração diastólica é a integral da 

velocidade/tempo na diástole sobre a soma das integrais velocidade/tempo na sístole e 

diástole.  

A velocidade pico é a velocidade máxima durante a sístole (VPS) ou diástole 

(VPD) e portanto representa a velocidade pontual, em um único momento. Por este motivo, a 

FD é um parâmetro superior à VPD/VPS porque utiliza a variável integral da 

velocidade/tempo (VTI). A VTI reflete melhor o fluxo por utilizar a velocidade média durante 

o todo o tempo sistólico (VTIs) ou o diastólico (VTId). 

 

3.5 Descrição da técnica 

Os aparelhos utilizados foram o Toshiba e o GE Vivid7 com o transdutor não 

linear de alta frequência (5MHz) e 4cm de profundidade. O paciente posiciona-se em decúbito 

dorsal e rotaciona a cabeça para o lado direito, e o transdutor é posto na região supraclavicular 

esquerda. Com o Doppler colorido visualiza-se a ATIE saindo da artéria subclávia e então 

aplica-se o Doppler pulsátil para obtenção da curva espectral e medição das variáveis. Não é 

necessário ajuste de ângulo no cursor do Doppler para se alinhar com o fluxo da ATIE 

(TAKAGI, 1993). O diâmetro da ATIE na sístole e diástole foi considerado o mesmo devido à 

variação ser muito pequena, fato descrito na literatura.  
 



     
Figura 4 - Posicionamento do paciente, imagem obtida esquemática e real com o ecoDoppler, respectivamente. 

 

3.6 Análise estatística 

Foi realizada utilizando o software estatístico SPSS® para Windows (v.16, SPSS 

Inc. Chicago, IL). Nenhuma das variáveis quantitativas apresentou distribuição normal pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov, não podendo ser usados os testes paramétricos. Portanto as 

variáveis foram descritas pela mediana e intervalo interquartil (percentil 25 - percentil 75). 

Utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para a comparação das medianas das 

variáveis em relação ao tipo de configuração do enxerto na fase de padronização.  

Os pontos de corte das variáveis VPD/VPS, VTId e FD na fase padronização 

foram definidos com base nos cálculos de sensibilidade e especificidade através da curva 

ROC (Receiver Operation Characteristic).  

Considerando o ponto de corte de cada variável do enxerto composto, 

estabeleceu-se uma tabela de contigência 2 x 2 utilizando FD como referência de perviedade 

de enxerto pela ecoDopplercardiografia. Calculou-se então a sensibilidade e a especificidade 

com os respectivos intervalos de confiança a 95%.   

Os resultados foram expressos em forma de tabelas. Em todas as análises 

estabeleceu-se 5% como probabilidade α do erro tipo I, sendo considerado estatisticamente 

significante o valor de ρ < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS 

 

Na fase de padronização foram estabelecidos os valores de mediana das variáveis 

VPD/VPS, VTId e FD com os respectivos intervalos interquartis. Os pacientes com enxerto 

composto da fase de padronização apresentaram maiores valores que os pacientes com 

enxerto simples do mesmo grupo, sendo essa diferença estatisticamente relevante, com valor 

de significância de p ≤ 0,000 p ≤ 0,000 e p ≤ 0,026 (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Valores da mediana e intervalo interquartil (percentil 25 - percentil 75) das variáveis analisadas na 
fase de padronização comparadas em relação à configuração do enxerto simples e composto, pelo teste de Mann-
Whitney  
 

Variáveis 

 
Enxerto Simples (n=20) 

 
Enxerto Composto (n=20) 

Valor de 
Significância 

Mediana 
Intervalo 

Interquartil 
Mediana 

Intervalo 
Interquartil 

VPD/VPS 0,64 0,45 – 0,69 0,87 0,69 – 1,05 0,000** 

VTId (m) 0,06 
                       

0,04 – 0,08  
 

0,12 0,09 – 0,16 0,000** 

FD 0,5 0,5 – 0,66 0,61 0,58 – 0,67 0,026* 

     
O grupo composto apresentou maiores valores das relações VPD/VPS, VTId e FD sendo essa diferença 
estatisticamente significante. *p < 0,05  **p < 0,01. VPD/VPS = Velocidade pico diastólico/sistólico, VTId = 
Integral da velocidade na diástole e FD = Fração diastólica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Tabela 3 representa os valores da mediana e o intervalo interquartil das 

variáveis VPD/VPS, VTId e FD nos 159 pacientes com enxerto composto na fase de estudo. 

 

Tabela 3 - Valores da mediana e intervalo interquartil (percentil 25 - percentil 75) das variáveis analisadas na 
fase de estudo  

Variáveis 

                                                             
Enxerto Composto (n = 159) 

 

Mediana 
Intervalo 

Interquartil 

VPD/VPS 0,64 0,45 – 0,69 

VTId (m) 0,08 
   

 0,06 – 0,10 
 

FD 0,5 0,5 – 0,66 

    
VPD/VPS = Velocidade pico diastólico/sistólico,  VTId = Integral da velocidade na diástole e  FD = Fração 
diastólica  
 

4.1 VPD/VPS 
 

A relação VPD/VPS ≥ 0,71 foi estabelecida previamente como representativa de um 

enxerto composto. Na fase de estudo, os pacientes com enxertos compostos foram classificados de 

acordo com essa razão. Elaborou-se uma tabela de contigência 2x2 para análise do parâmetro de 

perviedade proposto para enxertos compostos, VPD/VPS ≥ 0,71, em relação ao melhor parâmetro de 

perviedade estabelecido pela literatura, FD ≥ 0,5. A sensibilidade foi de 40% (29,2 - 51,8) e a 

especificidade foi de 100% (88,2 – 100) (Tabela 4). 

 
 
Tabela 4 - Perviedade do enxerto composto através do critério VPD/VPS em relação à FD       
 

 FD ≥ 0,5 FD < 0,5   

VPD/VPS ≥ 0,71 59   0  

VPD/VPS < 0,71 89  11  
     
    Sensibilidade = 40%; IC 95% (29,2 - 51,8)      

    Especificidade = 100%; IC 95% (88,2 - 100)  
    VPD/VPS = Velocidade pico diastólico/sistólico, VTId = Integral da velocidade na diástole e FD = Fração               
    diastólica  
 
 
 
 



4.2 VTId 
 

A relação VTId ≥ 0,09 m foi estabelecida previamente como representativa de um 

enxerto composto. Na fase de estudo, os pacientes com enxertos compostos foram 

classificados de acordo com essa razão. Elaborou-se uma tabela de contigência 2x2 para 

análise do parâmetro de perviedade proposto para enxertos compostos VTId  ≥ 0,09 m em 

relação ao melhor parâmetro de perviedade estabelecido pela literatura FD ≥ 0,5. A 

sensibilidade foi de 36,4% (22,7 - 50,1)  e a especificidade foi de 100% (86,3 - 100) (Tabela 

5).  

 
  
Tabela 5 - Perviedade do enxerto composto através do critério VTId em relação a FD       
 

 FD ≥ 0,5 FD < 0,5   

VTId ≥ 0,09m 54   0  

VTId < 0,09m 84  11  
     
    Sensibilidade = 36,4%; IC 95% (22,7 - 50,1)       

    Especificidade = 100% IC 95% (86,3 - 100)  
    VPD/VPS = Velocidade pico diastólico/sistólico, VTId = Integral da velocidade na diástole e FD = Fração  
    diastólica  
 
4.3 FD 
 

A relação FD ≥ 0,58 foi estabelecida previamente como representativa de um 

enxerto composto. Na fase de estudo, todos os pacientes com enxertos compostos foram 

classificados de acordo com essa razão. Elaborou-se uma tabela de contigência 2x2 para 

análise do parâmetro de perviedade proposto para enxertos compostos FD  ≥ 0,58 em relação 

ao melhor parâmetro de perviedade estabelecido pela literatura FD ≥ 0,5. A sensibilidade foi 

de 68% (59,8 - 76,2) e a especificidade foi de 100% (91,8 - 100) (Tabela 6). Da maneira com 

que esta tabela 2x2 está disposta e considerando-se o fato que se utilizou o mesmo parâmetro 

com valores de referências diferentes, necessariamente o número de falso positivo é nulo, 

superestimando a sensibilidade  e especificidade. 

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 6 - Análise de perviedade do enxerto composto através dos intervalos de FD estabelecidos pelo estudo em 
relação ao critério FD proposto internacionalmente    

 FD ≥ 0,5 FD < 0,5   

 
FD  ≥ 0,58 

102 0 

FD < 0,58 46 11 

   Sensibilidade = 68%; IC 95% (59,8 - 76,2)   
     

   Especificidade = 100% IC 95% (91,8 - 100)  
   VPD/VPS = Velocidade pico diastólico/sistólico, VTId = Integral da velocidade na diástole e FD = Fração    
   diastólica  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO 

 

A avaliação diagnóstica de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização 

miocárdica pode ser difícil porque os sintomas referidos são muitas vezes atípicos. Os 

achados eletrocardiográficos são frequentemente inespecíficos, e os resultados de testes de 

estresse muitas vezes inconclusivos (ZELLWEGER, 2001). Nesses casos seriam muito úteis 

informações confiáveis sobre a situação dos enxertos coronários. A 

cineangiocoronarianografia é o método mais utilizado para confirmação de patência do 

enxerto, da anastomose, bem como para mostrar lesões no leito coronariano nativo. Em 

alguns casos, é necessária a realização do ultrassom intracoronariano para definir com melhor 

exatidão a quantificação de uma lesão, o que tem implicação direta na conduta terapêutica. A 

cineangiocoronariografia é uma avaliação essencialmente anatômica, não uma ferramenta 

diagnóstica essencialmente funcional (DUBEY, 2000). O padrão-ouro para a avaliação 

funcional do enxerto é a quantificação da reserva de fluxo coronariano através do 

ecoDopplercardiograma (MARKWITH, 2001). 

Este estudo, nas suas duas fases, foi uma das primeiras iniciativas no sentido de se 

diferenciar enxerto simples de composto através do ecoDopplercardiograma e estabelecer-lhe 

uma aplicação prática, por ser um exame que já é realizado de rotina, com nenhuma 

invasividade em repouso. Durante a primeira fase, foram elaborados, através da curva ROC, 

pontos de corte para diferenciar os enxertos compostos, utilizando as três variáveis que tem 

maior respaldo na literatura (JONES, 2005). É importante ressaltar a significância estatística 

dos parâmetros definidos.  

Em relação à escolha das variáveis, a velocidade-pico sofre influência das 

pressões e resistências intravasculares e, além disso, é a medida da velocidade máxima, 

pontual, durante o período sistólico ou diastólico, diferente da velocidade média, que reflete 

mais fielmente o fluxo durante todo o período da sístole ou diástole. A integral da velocidade 

é calculada através da velocidade média e não das velocidades-pico, tornando-a, assim, um 

parâmetro mais confiável. 

A fração diastólica (FD) reflete o quanto o fluxo diastólico representou em relação 

ao fluxo total (sístole e diástole) e pode ser calculada através das integrais da 

velocidade/tempo ou através dos débitos. Quando se utilizam as integrais, a fração diastólica é 

a integral da velocidade na diástole dividida pela soma das integrais na sístole e diástole. 

Quando se utilizam os débitos, a fração diastólica é o débito diastólico dividido pelo débito 

total. O débito (D) é o produto de três variáveis: Integral da velocidade/tempo (VTI), área de 



secção transversal do vaso (AS) e frequência cardíaca (FC) do paciente. Por este motivo, ele é 

mais susceptível a variação interoperador e as próprias condições do paciente na ocasião do 

exame que a fração calculada através das integrais da velocidade/tempo. O cálculo da integral 

da velocidade é feito apenas com o mapeamento da curva espectral do Doppler, tornando-o 

mais simples e mais reprodutível.  

É importante ressaltar que todos os pacientes da fase de padronização tinham a 

patência do enxerto confirmada por cineangiocoronariografia. Conseguiu-se estabelecer, 

portanto, parâmetros eficientes para corroborar a segunda fase do estudo. Nessa fase, ocorreu 

verdadeiramente uma aplicação prática desses parâmetros em uma casuística considerável de 

159 pacientes com enxerto composto, constituintes da fase de estudo. Essa amostra é 

condizente com a realidade da rotina do seguimento dos pacientes revascularizados, que 

apresentam sintomas não definidos ou assintomáticos, ou com alterações inespecíficas em 

outros exames complementares.  

 A grande experiência do cirurgião com a técnica operatória, tendo cerca de 1.000 

pacientes revascularizados com enxerto composto sem CEC ao longo de 15 anos, inclusive 

com seus resultados confirmados com cateterismo e inúmeras publicações científicas (LOBO 

FILHO, 1997, 1998, 1999, 2004) respalda a qualidade das anastomoses que é essencial para a 

realização deste trabalho, já que os pacientes da fase estudo não foram submetidos à 

cineangiocoronariografia (CINE). A solicitação da CINE nesta pesquisa não foi possível pelo 

fato de que os pacientes não eram da pesquisadora e sim, encaminhados pelos seus médicos 

assistentes. O período de realização dos exames foi de 2001 a 2010, dez anos, demonstrando, 

portanto, a familiaridade da pesquisadora com a técnica. 

Os parâmetros estabelecidos na primeira fase da pesquisa, VPD/VPS ≥ 0,71, VTId 

≥ 0,09m, FD ≥ 0,58 foram aplicados a fase estudo.  

A especificidade foi de 100% para todos os parâmetros. Sabendo-se que a 

especificidade mostra a capacidade de um este teste excluir todos os pacientes que não 

possuem a condição estudada, o resultado de 100% significa que valores menores aos 

estabelecidos pelos três parâmetros foram capazes de excluir todos os enxertos compostos que 

não estavam patentes. Valores de VPD/VPS, VTId e FD maiores ou iguais aos estabelecidos 

representariam, portanto, um forte indicador de perviedade do enxerto composto. Contudo, 

apesar desta especificidade de 100%, não se pode afastar a possibilidade de falsos positivos. 

Observou-se, durante a fase de coleta do relatório cirúrgico, que alguns enxertos simples 

tinham fluxos diastólicos em repouso para AIA surpreendentemente exuberantes. Esses, 



mesmo se fossem compostos e o segundo enxerto para o outro ramo do SCE estivesse 

ocluído, preencheriam os critérios de perviedade para enxerto composto aqui estabelecidos.    

Crowley em 1994 observou um padrão falso positivo para patência, mostrando 

que, com estenose do enxerto de leve a moderada (menor que 70%), o padrão de velocidade 

do Doppler pode ser semelhante ao padrão da artéria coronária, sugerindo que o enxerto de 

ATIE permite um fluxo para a artéria recipiente sem o desenvolvimento de turbulência. Isto é 

consistente com outras características conhecidas desses vasos. O diâmetro da ATIE é 

aproximadamente o mesmo da coronária recipiente, permitindo que este fluxo ocorra sem o 

desenvolvimento de turbulência. Além disso, enxertos arteriais são controlados por respostas 

auto-reguladoras, que permitem alterações no seu diâmetro em resposta a uma alteração na 

demanda do fluxo para o miocárdio (SINGH & SOSA, 1984; FUSEJIMA, et al, 1990). O 

óxido nítrico, produzido pelo endotélio vascular arterial, tem um papel importante neste 

processo (LIU, et al, 1997).  

A sensibilidade foi de 40% para VPD/VPS, de 36,4% para VTId e de 68% para 

FD. Sabendo-se que a sensibilidade destes parâmetros é a capacidade de identificar os 

enxertos compostos pérvios, pode-se pensar que as sensibilidades encontradas sejam índices 

de detecção baixos. Porém, deve-se considerar a total não invisibilidade do ecoDoppler.  

Vários fatores podem influenciar o fluxo do enxerto da ATIE, o que explica o 

grande número de falsos negativos.  

A falha na visualização do enxerto não indica sua falência, a menos que sua 

patência tenha sido previamente estabelecida (TAKAGI, 1993). Trabalhos mostram que a 

dificuldade técnica pode impedir a visualização da ATIE (MASRY, 2002). Além disso, o 

fluxo da ATIE proximal pode reter o padrão sistólico (KATZ, 1999). Na pratica, tenta-se 

contornar esta situação posicionando-se o cursor o mais distalmente possível na imagem 

bidimensional da ATIE.  

O conhecimento da competição de fluxo foi importantíssimo no entendimento da 

fisiologia do fluxo coronariano. A competição de fluxo na AIA está associada à redução na 

velocidade diastólica na ATIE (TAKAGI, 1993; CROWLEY, 1995; KATZ, 1999; 

KITAMURA, 1992).  Estudos invasivos têm mostrado que o fluxo residual na artéria 

recipiente pode competir com o fluxo da ATIE patente e, assim, reduzir o fluxo sanguíneo do 

enxerto (TAKAGI, 1993; CROWLEY & SHAPIRO, 1994; KATZ, 1999). A presença de 

circulação colateral em uma obstrução total de um vaso, que em outras palavras é uma ponte 

fisiológica, também pode levar a competição de fluxo com a ponte de ATIE (Figura 5).  

 



 
Figura 5 - Incremento do fluxo do enxerto de ATIE após laqueadura da lesão na coronária nativa (Flow-Based 

Intraoperative Coronay Graft Patency Assessment) 

 

A presença de um ramo da ATIE remanescente é de difícil acesso, e pode 

erroneamente levar à suposição de patêcia do enxerto. Na presença de estenose subclávia pré-

vertebral, a atividade do membro superior leva a um fluxo reverso no enxerto de ATIE 

(KATZ, 1999; KRAMS, 1989; FERRARA, 2004). 

Na situação de ATIE latente, quando ao ecoDoppler não visualizamos fluxo 

diastólico em repouso, a imagem da ATIE na cinecoronariografia vai corresponder ao achado 

do ecoDoppler, mostrando uma ATIE bastante delgada. Este estreitamento difuso ou distal foi 

descrito como fenômeno do cordão (SEKI, 1992; VILLAREAL, 2000).  

Outras situações fisopatológicas podem influenciar o fluxo da ATIE. A velocidade 

sanguínea no enxerto de ATIE é resultado de um gradiente pressórico durante o ciclo 

cardíaco. Parâmetros que afetam esse gradiente levam a alterações na velocidade (TAKAGI, 

1993; CROWLEY & SHAPIRO, 1994; KATZ, 1999). Existe uma correlação positiva entre o 

fluxo total no enxerto e os fluxos nos picos sistólico e diastólico (MAURIC, et al 1994), por 

outro lado, a disfunção severa de ventrículo esquerdo (VE) pode afetar o fluxo do enxerto de 

ATIE e na AIA por redução do débito cardíaco e por redução da força compressiva do 

miocárdio durante a sístole. Isso pode alterar os perfis de velocidade de uma maneira não 

previsível (CROWLEY & SHAPIRO, 1994). A doença da microcirculação coronariana, o 

grau das obstruções, a presença de circulação colateral, hipertrofia, fibrose e a viabilidade 

miocárdica podem também afetar o fluxo dos enxertos (KRAMS, 1989 & MAUDIÉRE, 

1996).  

Um enxerto patente pode ter pouco ou nenhum fluxo em repouso, mas contribui 

para fornecimento miocárdico durante uma situação de maior demanda (KITAMURA,1992). 

Sua visualização só será adequada no Doppler sob estresse. Dincer em 1983 descreveu a 



habilidade da ATIE em restaurar sua patência após aparente oclusão na progressão da doença 

coronária. 

 

5.1 Considerações finais 

Diante do que foi discutido, consideramos que o estudo do fluxo dos enxertos 

coronarianos pelo ecoDopplercardiograma em repouso de uma forma inteiramente não 

invasiva é um desafio. A árvore coronariana assemelha-se a uma impressão digital, as 

variações anatômicas normais são ilimitadas per si. A doença arterial coronária, por sua vez, 

implica em outras infinitas condições fisiopatológicas que podem influenciar tanto o fluxo das 

coronárias como o de seus enxertos. Assim como outros exames complementares, o 

ecoDoppler requer uma interpretação concisa, considerando um contexto multifatorial.  

É importante ressaltar que o ecoDopplercardiograma em repouso sendo um exame 

100% não invasivo permite sua repetição várias vezes no seguimento clínico dos pacientes 

revascularizados. Isto é particularmente interessante porque, mais importante que valores 

absolutos tomados em uma só avaliação, é a comparação de valores atuais com os 

previamente obtidos (JONES, 2005). Observando-se redução desses parâmetros de patência, 

pode-se inferir que haja obstrução de um dos enxertos na configuração do enxerto composto, 

sendo necessária a confirmação angiográfica. Em uma primeira avaliação, quando o fluxo de 

um enxerto composto não for compatível com os parâmetros estabelecidos nesse estudo, 

sugerimos que seja procedido o Doppler de estresse, para cálculo da reserva de fluxo 

coronariano e observação do seu possível incremento. Valores maiores ou iguais aos 

estabelecidos para cada variável representam um provável indicador de perviedade do enxerto 

composto, não sendo necessária investigação adicional além do Doppler de repouso, 

obviamente correlacionando-se a clínica. A grande contribuição deste estudo esta 

resumidamente exemplificada na figura 6. 

 



    

 
Figura 6 - Algoritmo sugerido  

 

5.2 Limitações da Técnica e do Estudo 

  

As causas de não visualização da ATIE pelo Doppler podem ser anatômicas e 

operador-dependente. As anatômicas incluem configurações desfavoráveis da caixa torácica, 

na posição e diâmetro da ATIE enxertada e na mobilidade do coração (CROWLEY, 1994; EL 

MASRY, 2002). A sobreposição de vasos no acesso supraclavicular pode também prejudicar 

a visualização da ATIE. 

Na avaliação quantitativa de fluxo do enxerto, o diâmetro da ATIE é considerado 

o mesmo na sístole e na diástole, devido à dificuldade técnica de se medir essa diferenciação.  

Nosso estudo não obteve informações sobre as comorbidades, medicações que os 

pacientes estavam fazendo uso, bem como a anatomia coronariana prévia e contratilidade 

miocárdica segmentar e global, fatores que podem influenciar o fluxo da ATIE.  

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que valores maiores ou iguais aos estabelecidos para cada parâmetro 

(VPD/VPS ≥ 0.71, VTId ≥ 0.09m e FD ≥ 0,58) representam um provável indicador de 

patência do enxerto composto. Valores abaixo do estabelecido apresentam grande proporção 

de falsos negativos, não sendo conclusivo quanto à patência.  
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