
E-mail para contato: crisfvalle@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es) Ana Cristina Santos Souza Ferreira do Valle

Palavra(s) Chave(s): Cintilografia de perfusão do miocárdio. Idosos. Controle da saúde. Atividade fisica.

Título: A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO DO MIOCÁRDIO PARA O CONTROLE DA SAÚDE DO 
IDOSO

Curso: Radiologia

Saúde

RESUMO

O Brasil entrou pela primeira vez para o grupo de países com elevado desenvolvimento humano, no ano de 2005. Na área de longevidade, o Brasil 
vem conquistando grandes avanços nos últimos anos. A expectativa atualmente é de 72,4 anos. A queda na taxa de fecundidade observada nos 
últimos 30 anos, o que por sua vez, pode gerar um aumento maior da população idosa em relação à população mais jovem e economicamente 
ativa. Tendo em vista estas circunstancias, surgem novas demandas sociais, principalmente no que se refere à assistência social e à saúde. Não há 
uma política que beneficie os idosos, o que aponta uma questão social que pode colocar em desequilíbrio econômico toda a sociedade e, por isso, 
exige ações imediatas. As doenças do coração e dos vasos sanguíneos são bastante comuns em idosos. Entre todos os distúrbios mais 
encontrados estão a pressão sanguínea alta e a hipotensão ortostática. A aterosclerose também é frequente. Em pessoas acima de 75 anos, ela 
tem uma frequência dez vezes maior que em adultos jovens. A Medicina Nuclear oferece uma série de métodos diagnósticos que são utilizados, 
essencialmente, para três finalidades básicas: diagnóstico, prognóstico e avaliação terapêutica cardiológica. Nas últimas duas décadas pode se 
observar um importante crescimento e evolução no campo da Cardiologia Nuclear. Como consequência, a acurácia da cintilografia de perfusão do 
miocárdio no diagnóstico e no prognóstico de doença arterial coronariana mostrou incremento. Novas indicações da técnica surgem a cada dia na 
tentativa de identificação cada vez mais precoce de DAC e para o manuseio terapêutico eficaz. Um dos métodos não invasivos, mais informativo 
mais confiável é a Cintilografia de Perfusão do Miocárdio. No presente estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa com amostra de 91 pacientes 
na faixa etária de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, e 80 a 87, selecionados aleatoriamente. A avaliação foi feita com as variáveis secundárias 
definidas a partir de análise estatistica descritiva por meio de frequências absolutas e relativas. Observamos que a preocupação com a saúde do 
idoso é feita com controle através do exame, já que apresentou 56% dos casos como exames preventivos. Observou-se as características dos 
pacientes analisados, com percentual maior para pacientes hipertensos, não diabéticos, não revascularizados, não infartados, com resultados 
normais, e com a média de idade de 71,2 anos. Além disso, 56% dos casos de exames preventivos, médicos que solicitam exames rotineiros como 
exame de sangue, já incluem a cintilografia como exame importante para detecção de algum tipo de anormalidade, visto que ela é um método 
complementar que evidência bem a função e metabolismo do órgão em estudo. Conclui-se, portanto, que nesta população o predomínio de alto 
risco para eventos cardiovasculares é grande, cada vez mais estudos evidenciam a atividade fisica como recurso importante para amenizar a 
degeneração provocada pelo envelhecimento, bem como para possibilitar o idoso manter uma vida ativa. Os resultados confirmam que 
indicações para o exame de cintilografia do miocárdio com o intuito de prevenção, check-up, risco cirúrgico e liberação para atividades fisicas, 
está se tornando rotina, a fim de evitar complicações e restrições para uma qualidade de vida melhor na terceira idade. Este estudo mostra a 
importância da Cintilografia de Perfusão do Miocárdio como método capaz de avaliar; direta ou indiretamente, o fluxo sanguíneo e a reserva de 
fluxo, notadamente dos métodos não invasivos. Auxiliando o médico na avaliação cardiológica dos idosos, se prevalecendo da qualidade e eficácia 
do exame.
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