Avaliação Cintilográfica de Isquemia Miocárdica Pós-Infarto com Estresse Mental (Stroop
Color Test)
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INTRODUÇÃO: Pacientes com disfunção endotelial respondem com vasoconstrição

coronariana significativa e alteração perfusional na oferta e demanda miocárdica de
oxigênio.
H.D.A:I.Q.M., 59 anos, masculino, admitido para exame eletivo com queixa de cansaço

progressivo sem relação com esforço associado a “fisgadas”precordiais e piora ao
estresse emocional. ECOTT(2016) com disfunção moderada a grave do VE e fração
de ejeção de 36%.Cintilografia de perfusão miocárdica pós-esforço físico e
repouso(2016): isquemia associada à fibrose nos segmentos látero-apical e ânterolateral (médio). Durante o esforço físico máximo reproduziu o cansaço prévio e
desconforto mandibular, sem alterações isquêmicasno ECG. Devido ao quadro clínico
realizou complementação do exame com estresse mental (protocolo Stroop Color) que
demonstrou isquemia adicional nos segmentos ântero-septal (basal), anterior (basal) e
látero-apical (7% de isquemia do VE).Stroop Color(teste de processamento de
informações com conflito palavra-cor)consiste no aparecimento de telas sucessivas
em computador, por 5 minutos e o paciente diz em voz alta a cor que preenche a letra
da palavra visualizada, em contraste com outras cores distintas de fundo e aquelas
ouvidas ao fone de ouvido, o que gera conflito auditivo-visual. O radiotraçador 99-mTcSestamibi é injetado em 2,5 minutos e as imagens cintilográficas adquiridas após 90
minutos da injeção em aparelho híbrido integrado (SPECT-CT).
CONCLUSÃO A cintilografia miocárdica com estresse mental pode ser útil não apenas
na estratificação de risco para DAC, mas como um método de escolha diagnóstica
após eventos isquêmicos miocárdicos o que justificaria a presença de mecanismos
fisiopatológicos adrenérgicos envolvidos.
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