


Este material visa informar os pontos fortes da realização destes 
exames na clínica/hospital, de forma a contribuir ao profissional 
da saúde a ter um maior conhecimento destes exames, para 
melhor benefício da clínica/hospital e do paciente. 
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A RM Cardíaca  é um excelente método diagnóstico, por não utilizar 
radiação ionizante e nem meio de contraste com maior potencial de 
nefrotoxicidade. Ela permite a avaliação da anatomia cardíaca e 
vascular, da função ventricular e da perfusão miocárdica, além de 
caracterização tecidual de forma acurada, reprodutível e em um 
único exame (one-stop shop). Sua versatilidade e precisão diagnóstica 
a tornam um método muito eficaz para a avaliação de uma enorme 
gama de cardiopatias adquiridas ou congênitas, além das doenças da 
aorta, vasos pulmonares e outros leitos vasculares. A técnica do 
realce tardio, que possibilita a detecção do infarto e fibrose, é, hoje, 
uma ferramenta indispensável na avaliação da viabilidade 
miocárdica, assim como para a avaliação diagnóstica e prognóstica 
das cardiomiopatias não isquêmicas.

"A Ressonância Magnética (RM) e a Tomografia Computadorizada 
(TC) são métodos diagnósticos que têm adquirido importância 
crescente na avaliação das diversas cardiopatias."
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MOTIVOS DA REALIZAÇÃO
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A AngioCT Coronária oferece duas principais modalidades de exame, 
que empregam técnicas diferentes e fornecem informações 
diferentes:

I. A quantificação da calcificação coronária pelo Escore de 
Cálcio (EC).

II. A modalidade de Angiotomografia de Coronárias  permite a 
avaliação da luz das artérias coronárias de maneira não invasiva. 
Permitindo a visualização detalhada da luz das artérias coronárias 
com alta precisão diagnóstica, quando comparada ao cateterismo 
cardíaco, porém, de maneira não invasiva, rápida e segura. Vários 
estudos recentes mostram que a Angio-CT Coronária fornece 
importantes informações prognósticas em pacientes sintomáticos 
com suspeita de doença coronária crônica, assim como em pacientes 
com dor torácica aguda nas unidades de emergência.
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INDICAÇÃO DE EXAMES

AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
Defeitos septais e persistência do canal arterial
Conexão venosa anômala parcial e total
Transposição das grandes artérias
Avaliação de anomalias das artérias coronárias
Tetralogia de Fallot
Coarctação, anomalias do arco aórtico
Avaliação do território arterial pulmonar

DOENÇAS VASCULARES
Aorta
Carótidas extracranianas
Artérias renais
Doença arterial periférica
Artérias pulmonares

CARDIOMIOPATIAS NÃO ISQUÊMICAS
Cardiomiopatia hipertrófica
Miocardite
Cardiomiopatias restritivas
Cardiomiopatia dilatada
Miocardite
Cardiomiopatia siderótica
Outras miocardiopatias
Transplante cardíaco
Cardiomiopatia não compactada
Displasia arritmogênica do ventrículo direito
Hipertrofia ventricular esquerda e coração de atleta

CARDIOPATIA ISQUÊMICA
Detecção de isquemia miocárdica
Avaliação da perfusão miocárdica
Angiorressonância das artérias coronária
Detecção e caracterização do infarto do miocárdio
Viabilidade miocárdica
Doenças do pericárdio

TUMORES E TROMBOS
DOENÇAS VALVARES

DOENÇAS DO PERICÁRDIO
Derrame pericárdico
Pericardite constritiva
Anomalias congênitas do pericárdio
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INDICAÇÃO DE EXAMES

AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
Avaliação de coronária anômala
Avaliação de cardiopatias congênitas complexas, tanto para planejamento cirúrgico quanto para avaliação pós-operatória

DOENÇAS VASCULARES
Avaliação de aneurismas de aorta
Avaliação de estenoses carótidas
Arterites
Avaliação de síndromes aórticas agudas (dissecção, úlceras, hematomas e ruptura)

PLANEJAMENTO DE ABORDAGEM CIRÚRGICA DA AORTA (ABERTA OU ENDOVASCULAR) PG 06
Planejamento de TAVI (implante percutâneo de valva aórtica)
Avaliação pós-operatória de implantes de endopróteses aórticas
Avaliação das artérias renais (para exclusão de redução luminal significativa)
Avaliação do tronco celíaco e das artérias mesentéricas
Avaliação das artérias dos membros superiores e inferiores

AVALIAÇÃO DO ÁTRIO ESQUERDO E DAS VEIAS PULMONARES PRÉ-ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
Avaliação venosa central

ESCORE DE CÁLCIO CORONARIANO

DIAGNÓSTICO DE EMBOLIA PULMONAR



Conforme as atuais diretrizes de Ressonância Magnética e Tomografia 
Computadorizada Cardiovascular (SBC/CBR), é recomendável a 
realização de AngioCT Coronária somente em equipamentos com �
64 colunas de detectores. Adicionalmente, é indispensável a injeção 
de contraste por meio de bombas injetoras com duas cabeças, para a 
infusão de contraste iodado seguida de solução salina.

A Ressonância Magnética Cardíaca é um exame que exige pacotes de 
sequências de pulsos e softwares de pós-processamento específicos 
para esta modalidade diagnóstica. Entretanto, upgrades para a 
realização de exames cardíacos são frequentemente disponibilizados 
pelos fabricantes de acordo com as necessidades individuais de cada 
serviço, com custos que variam entre as diferentes marcas. Embora 
bobinas dedicadas para coração sejam recomendadas, é possível se 
realizar exames com bobinas de superfície que já estejam sendo 
utilizada na rotina. Quanto à necessidade de bombas injetoras, estas 
são indispensáveis nos exames de avaliação de perfusão miocárdica, 
e recomendáveis para a realização de angiografias arteriais e 
venosas. Entretanto, são dispensáveis nos exames de avaliação de 
miocardiopatias e viabilidade miocárdica.
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MÁQUINAS QUE REALIZAM OS EXAMES
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PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 
ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS

Preparação do paciente com 
medicamentos para diminuir FC e PA 
(Ideal ≤ 60bpm);
Injeção de contraste (sempre, exceto 
em estudos dirigidos exclusivamente 
para avaliação do escore de cálcio 
coronariano);
Utilização de eletrocardiograma ligado 
à máquina para avaliar as fases de 
captura das imagens;
Aquisição das imagens localizatórias e 
do exame propriamente dito sob 
períodos de apnéia (aproximadamente 
10-12 segundos).

Duração do exame: aprox. 20 min 
Realização de 4 sequencias:

Injeção de gadolíneo;
Utilização de eletrocardiograma 
ligado à máquina para avaliar as fases 
de captura das imagens;
Orientar o paciente a fazer apnéias 
que vairam de 10-15 segundos várias 
vezes durante o exame; 
Duração do exame: aprox. 40-50 
minutos.

1. Localizatórias; 
2. Escore de Cálcio; 
3. Testes Bolus; 
4. Sequências coronária (contém 
aprox. 300 imagens).

IMAGENS DE ANGIOCT CORONÁRIA PROCEDIMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DE RM CARDÍACA
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FORMAS DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES
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Possiblidade de treinamento presencial com a equipe técnica do 
Centro de Imagem;

Possiblidade de aquisição com orientação remota de exames;

RM Cardíaca - Envio dos protocolos-padrão, para configuração pelo 
application específico de cada aparelho, para investigação de 
diferentes cenários clínicos, conforme o pedido médico. 
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INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA PARCEIROS TELEIMAGEM
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