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RESUMO 

 

 

Kuster GW. Tomografia de placa carotídea. Uma comparação com a histologia. 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
As características morfológicas da placa aterosclerótica têm sido sugeridas 
como componentes auxiliares à estenose, na avaliação de risco de acidente 
vascular cerebral (AVC), em pacientes com doença aterosclerótica carotídea 
sintomática.  O objetivo desse estudo foi comparar as características da placa 
aterosclerótica de carótida pelo método de tomografia computadorizada com a 
análise histológica. Foram incluídos 19 pacientes com doença carotídea 
sintomática submetidos à TC de placa carotídea antes da realização de 
endarterectomia carotídea. Uma comparação sistemática entre a TC e a 
histologia foi realizada para determinar a correspondência entre os 
componentes da placa seguindo a classificação da “American Heart 
Association”. Foi considerada placa vulnerável o tipo VI. A histologia foi 
realizada 5 (±2) dias após a TC. Os laudos (radiologia e patologia) foram 
comparados pelo investigador principal.  Foi dosada a proteína C-Reativa 
(PCR) sérica e realizada avaliação do desempenho do PCR para detectar 
placa vulnerável, considerando como padrão-ouro o resultado da avaliação 
histológica. Foi avaliada a relação entre PCR e o tempo entre o evento e a 
cirurgia. Para tipo de placa aterosclerótica, foi encontrada uma acurácia de 
84,2% (IC 95%: 82,8% a 85,6%), da tomografia em relação à histologia. A 
concordância para identificar ruptura de capa fibrosa com acurácia 94,7% (IC 
95%: 94,2% a 95,3%), e, para calcificação, com acurácia 89.5% (IC 95%: 
88,5% a 90,5%),  foi considerada alta, e moderada para identificar hemorragia 
(68% acurácia). A concordância é moderada entre PCR de alto risco e placa 
vulnerável, e não há relação entre PCR, placa vulnerável e tempo de cirurgia. A 
tomografia de placa carotídea é um bom método não invasivo para detecção 
de vulnerabilidade da placa, identificação de ruptura de capa fibrosa e 
calcificação. Na nossa amostra, a concordância entre PCR alto risco e 
vulnerabilidade foi moderada, e não observamos relação entre vulnerabilidade, 
PCR e tempo entre o evento e a endarterectomia. 

 

Descritores: Placa aterosclerótica; Tomografia computadorizada por raios X; 
Histologia; Endarterectomia, proteína C-reativa; Acidente vascular cerebral. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Kuster GW. Carotid Plaque Tomography. A histologic comparison [Thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 
Plaque morphologic characteristics have been suggested as an auxiliary 
component to luminal narrowing for assessing the risk of stroke associated with 
carotid atherosclerotic disease (CAD). The purpose of this study was to 
evaluate the ability of CT angiography (CTA) to categorize carotid artery 
atherosclerotic plaques (CAP) features in symptomatic patients submitted to 
endarterectomy according to the AHA histological classification. Nineteen 
patients with symptomatic CAD who underwent carotid CTA before 
endarterectomy were enrolled in a prospective study. A systematic comparison 
of CTA images with histological sections was performed to determine the CT 
attenuation associated with each component of the CAP. Histologic 
examination was performed 5 ± 2 days after the CTA. The neuroradiologist's 
reading of these analyses was compared with the histological slides 
interpretation performed by the same pathologist according to the CAP features 
following the AHA classification. The type VI plaque was considered as 
complicated. The two experts were blinded to each other‟s assessments. We 
performed C reactive Protein (CRP) and the CRP capacity to detect plaque 
vulnerability, considering histologic features as gold standard and the relation 
between CRP and time (event-surgery). There was an overall 84.2% (CI 95%: 
82.8% a 85.6%), accuracy agreement in CAP classification between CTA and 
histological analysis. (Tab.1) The agreement between these two methods for 
the presence of calcification (Tab.2) in the CAP (accuracy 89.5%), and for 
categorizing the rupture of fibrous cap (accuracy 94,7), was excellent. (Tab. 3). 
CTA is not a good method to detect hemorrhage (Tab.4). High-risk CRP had 
moderate power to predict “complicated plaque”  (Tab. 4) even as high risk CRP 
+ CTA (Tab.5),  There are No relation between CRP, complicated plaque and 
event to surgery delay. (Tab.6) CTA is a non-invasive tool that may help 
neurologists to categorize CAP features and potentially predict the risk of 
ischemic stroke in symptomatic CAD patients, and CRP could not be a good 
marker to complicated carotid plaque. 
 
Descriptors: Carotid CT; Histological analysis; C-reactive protein; Surgery 
delay.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Introdução à Doença Aterosclerótica e a Doença Carotídea 

 

A aterosclerose é a principal causa associada aos eventos vasculares 

agudos, dentre eles, o AVC. A identificação precoce destes indivíduos com alto 

risco vascular permite o uso de terapêuticas preventivas, como modificações 

do estilo de vida, que contribuem para reduzir o risco de novos eventos 

vasculares. No entanto, muitos destes casos somente serão identificados 

quando a doença vascular já estiver estabelecida.  

Os escores epidemiológicos de estratificação de risco cardiovascular, 

como o de Framingham, embora úteis para caracterizar grupos populacionais 

de alto risco vascular, direcionando ações específicas para reduzir o número de 

novos casos,  não conseguem identificar os grupos que melhor se 

beneficiariam de estratégias preventivas (Shah, 2010). Por outro lado, ações 

globais para a prevenção de doenças vasculares ateroscleróticas, como 

modificação dos hábitos alimentares, podem contribuir muito para a redução da 

progressão desta doença, como demonstrado pelo ultrassom de carótidas 

realizado em indivíduos que utilizaram a dieta mediterrânea (Sala-Vila, 2013). 

A doença aterosclerótica carotídea é tão antiga quanto as múmias do 

antigo Egito. Com o projeto HOROS, foi possível observar que cerca de 18% 

das múmias, avaliadas por meio de tomografia computadorizada, 

apresentavam sinais sugestivos de doença aterosclerótica carotídea (Allam, 

2011). No entanto, somente a partir do início do século XX houve o 

esclarecimento da relação da doença aterosclerótica carotídea e o AVC 

(Estol,1996). O Professor Egas Moniz, em 1927, introduziu a angiografia 

cerebral que permitiu a visualização da circulação carotídea (Moniz, 1927). A 

partir da década de 50, com os estudos do Dr. Miller Fisher em Boston, foi 

possível identificar a doença aterosclerótica carotídea como umas das 

principais etiologias do AVC isquêmico (Estol, 1996). Pelo conceito de ataque 

isquêmico transitório, sugerido por Miller Fisher, foi possível identificar os 
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pacientes com alto risco vascular e desenvolver novas estratégias para a 

prevenção do AVC isquêmico associado à doença carotídea (Estol, 1996). 

Os avanços recentes dos métodos de avaliação das artérias carótidas por 

imagem foram úteis para a identificação de indivíduos com doença 

aterosclerótica no seu estágio pré-clínico, permitindo a estratificação do risco 

vascular associado à placa aterosclerótica e o início precoce do tratamento 

preventivo (Spence, 2015). A avaliação estrutural da placa aterosclerótica, 

mensurando seu volume e identificando seus componentes e a vulnerabilidade 

da placa, deve ser o caminho para o futuro tratamento da doença 

aterosclerótica (Alkyidiz, 2014; Spence 2012). Tentar tratar artérias sem avaliar 

a placa aterosclerótica seria como tratar a hipertensão sem avaliar a pressão 

arterial (Spence 2012). 

 

 

1.2  Doença Aterosclerótica e Aterotrombose 

 

A aterosclerose é um processo inflamatório crônico com etiologia 

multifatorial que leva à injúria do endotélio e à resposta inflamatória local 

modulados por fatores hemodinâmicos sob influência genética. A aterosclerose 

primariamente compromete a camada íntima da artéria, e, em seguida, as 

camadas média e adventícia (Moreno, 2002). A resposta reparadora da parede 

arterial aos estímulos agressores, como hipertensão arterial, diabetes, 

dislipidemia e tabagismo, promove alterações estruturais com degeneração 

gordurosa e espessamento associado à redução da luz arterial.   

O delicado equilíbrio da preservação da integridade vascular para evitar o 

desencadeamento de reações inflamatórias exige, ainda,um permanente 

mecanismo de controle da ativação plaquetária. Desta forma, a permanente 

agressão ao endotélio e progressão do processo aterosclerótico pode levar ao 

rompimento da capa fibrosa e resultar na hemorragia intraplaca com 

consequente adesão plaquetária e formação do trombo. O processo 

aterotrombótico determina o evento vascular agudo (Ding, 2008; Badimon, 

2014). 
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1.2.1 Componentes da placa aterosclerótica e vulnerabilidade 

 

A placa aterosclerótica consiste de um núcleo ateromatoso com presença 

de macrófagos espumosos e de uma capa fibrosa, que contém fibras 

produzidas por células do músculo liso que migraram da túnica muscular.  

Entre os seus principais componentes, encontram-se a matriz extracelular 

(colágeno e proteoglicanos), colesterol e fosfolípides, células inflamatórias 

(macrófagos e linfócitos) e células de músculo liso (Stary, 1994; Libby, 2002; 

Fuster, 2005).  

O processo aterosclerótico representa uma resposta inflamatória à lesão 

endotelial, onde inicialmente ocorre recrutamento com aderência de leucócitos 

ao endotélio e subsequente acúmulo subendotelial de monócitos e linfócitos 

(Davies, 1988). Os macrófagos acumulam lipídios tornando-se células 

espumosas, que podem se romper e liberar o seu conteúdo, desencadeando 

uma reação inflamatória que leva à formação das estrias gordurosas. Estas 

alterações são precursoras da placa de ateroma (Stary, 1994). A progressão 

destas alterações leva a um acúmulo maior de lipídios na região central 

envolvido por células de músculo liso e colágeno, a capa fibrosa.   

A capa fibrosa pode ser classificada em três tipos: tipo I (grossa e 

íntegra), tipo II (fina e íntegra) e tipo III (fina e com ruptura) (Stary, 1994). 

Levando-se em consideração esta classificação, podemos considerar a capa 

fibrosa como não complicada, quando for fina ou grossa, mas íntegra (tipo I e 

II), e, complicada, quando houver a presença de ruptura (tipo III) (Romero, 

2009).  

No próximo estágio, há uma resposta imune com participação de 

linfócitos, em especial, os linfócitos T, com produção e ativação de citocinas 

inflamatórias, as quais promovem a instabilidade da placa aterosclerótica (van 

der Wal, 1994; Frostegard, 1999). Esta é uma das características da 

vulnerabilidade da placa aterosclerótica associada ao risco de ruptura com 

formação de trombo que aumenta subitamente o volume da placa. Outro 

mecanismo é a erosão com formação de trombo na superfície da placa 

obstruindo a luz arterial (Farb, 1996). 
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São consideradas como características de placa vulnerável a presença de 

capa fibrosa fina com grande centro lipídico, com pequenas calcificações na 

intima, e remodelação com neovascularização e hemorragia (Li, 2006; Mono, 

2012). A presença de neovascularização intraplaca é um fator preditivo para a 

vulnerabilidade da placa aterosclerótica (Van der Oord, 2014).  

Vários estudos realizados com material histopatológico de 

endarterectomia carotídea relacionaram a presença de neovascularização 

intraplaca com a subsequente hemorragia (Mofidi, 2001; Hiyama, 2010). Novos 

métodos ultrassonográficos permitem, ainda, uma melhor avaliação 

morfológica e molecular das placas ateroscleróticas carotídeas (Shalboub, 

2011). 

 

 

1.2.2 Classificação da placa aterosclerótica 

 

A primeira classificação das placas ateroscleróticas foi feita pela 

Organização Mundial de Saúde em 1958, e consistiu nos seguintes 

componentes: camadas de gordura, ateroma, placa fibrosa e lesão complicada 

(WHO, 1958). Em meados dos anos 1990, o Conselho de Arteriosclerose da 

American Heart Association (AHA) criou um Comitê para avaliar os principais 

componentes e os mecanismos patogênicos associados às lesões 

ateroscleróticas e recomendou uma nova classificação morfológica com base 

nos tipos de seis lesões que denotam a progressão da lesão aterosclerótica 

(Stary, 1995). Um sumário desta classificação, conforme publicado, encontra-

se descrito abaixo (Figura1).  

Entre as possíveis utilizações desta classificação, de acordo com os 

autores, destaca-se a oportunidade de se correlacionar a morfologia da placa 

aterosclerótica com os métodos diagnósticos por imagem (Stary, 1995).  

Para facilitar a comparação histológica das placas aterosclerótica com os 

métodos de imagem, foram realizadas adaptações da Classificação Histológica 

da AHA para ressonância magnética e tomografia (Figura 2) (Saam, 2006; 

Wintermark, 2008). 
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Tipo I:Lesão Inicial 
− Presença de macrófagos espumosos 

isolados. 
Tipo II: Estrias Gordurosas 

− Acúmulo lipídico intracelular. 
Tipo III:Lesão Intermediária 

− Achados do tipo II + presença de lipídios 
extracelulares. 

Tipo IV: Ateroma 
− Achados do tipo II + centro lipídico. 

Tipo V:Fibroateroma 
− Centro lipídico com fibrose e pequenas 

calcificações. 
Tipo VI: Lesão complicada 

− Ulceração, hemorragia e trombose. 

Figura 1 - Classificação histológica das placas ateroscleróticas da American 
Heart Association. (Modificada a partir de Stary, 1995) 
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Classificação histológica da AHA para 
placas ateroscleróticas 

Classificação das placas 
ateroscleróticas adaptada para 
TC 

 

0sem espessamento 
intimal                               

0sem espessamento 
intimal                               

I Lesão inicial sem placa aparente com 
presença de células espumosas. 

I-II Placa fina  

II Estrias gordurosas, lesões aparentes 
com Sudan III, células espumosas e 
células musculares lisas.  

 

III Pré-ateroma. Macrófagos espumosos 
com lipídeos, aumento do número de 
células musculares lisas e estrias 
gordurosas.  
 

III Placa com centro lipídico sem 
calcificação. 

IV Ateroma. Centro lipídico com infiltrado 
de células espumosas e de músculo liso. 
 
Va Fibroateroma. Tipo IV com capa 
fibrosa 

IV-Va Placa com centro lipídico 
coberta com capa fibrosa e 
pequenas calcificações 

Vb Placa calcificada Vb Placa calcificada 

Vc Placa fibrótica sem núcleo lipídico 
 

Vc Placa fibrótica sem núcleo 
lipídico 

VIa Ulceração VIa Ulceração 

VIb Hemorragia VIb Hemorragia 
 

VIc Trombose VIc Trombose 

Figura 2 - Classificação tomográfica das placas ateroscleróticas adaptada da 
Classificação Histológica das Placas Ateroscleróticas da American Heart 
Association (Saam, 2006; Wintermark, 2008) 
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1.2.3 Biomarcadores de vulnerabilidade de placa: Proteína C Reativa 

 

Muitos biomarcadores identificam a atividade inflamatória ou proteolítica 

associada à vulnerabilidade da placa aterosclerótica. Uma avaliação mais 

precisa do risco entre os pacientes com doença coronariana deve incluir uma 

avaliação combinada de biomarcadores que avaliem a integridade das células 

de músculo liso e a resposta inflamatória, bem como mensurem o stress 

oxidativo (Malaud, 2014). 

A proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) é um marcador inflamatório, 

que, quando presente em altas concentrações plasmáticas, foi associado à 

doença aterosclerótica de grandes artérias, infartos cerebrais mais extensos e, 

consequentemente, a um prognóstico clínico desfavorável. Contudo, há 

controvérsias sobre o papel dos níveis elevados de PCR-us como fator 

preditivo de risco de eventos vasculares, incluindo o AVC (Kuprinski, 2008).  

Os níveis de PCR-us, geralmente, encontram-se elevados na presença de 

placas ateroscleróticas com presença de células inflamatórias e ulceradas ou 

vulneráveis (Krupinski, 2006; Ding, 2008). As chances de ruptura da placa 

parecem ser elevadas nos pacientes com doença aterosclerótica carotídea 

sintomática e níveis aumentados de PCR-us (van Der Meer, 2002; Di Napoli, 

2005). No entanto, outros autores demonstraram que os níveis de PCR-us e a 

presença de outro biomarcador inflamatório (interleucina 6) não foram 

relacionados ao risco vascular (Chapman, 2004). 

 

 

1.3  Doença Aterosclerótica e AVC Isquêmico 

 

A doença aterosclerótica que acomete a circulação encefálica está 

associada a vários fatores de risco vascular, como hipertensão arterial, 

diabetes, dislipidemia e tabagismo, comprometendo, principalmente, as médias 

e grandes artérias, como as artérias carótidas. 

É importante lembrar quais são os locais preferenciais das placas 

ateroscleróticas na circulação arterial cervical e intracraniana. A doença 

aterosclerótica pode estar presente desde a origem das artérias cervicais no 
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arco aórtico, em suas bifurcações, como na origem da artéria carótida interna, 

ou, ainda, nas regiões intracranianas, como na região do sifão carotídeo e 

junção vértebro-basilar.  

O mecanismo fisiopatológico associado ao infarto nestes pacientes pode 

estar relacionado à embolia arterial e/ou hipoperfusão dos territórios limítrofes. 

Desta forma, as lesões isquêmicas podem se localizar nas regiões corticais 

e/ou subcorticais. Estas localizações específicas colaboram para a definição do 

mecanismo fisiopatológico relacionado a determinado paciente com AVC 

isquêmico. 

A embolia arterial relacionada ao AVC isquêmico está, geralmente, 

associada à placa aterosclerótica localizada nas regiões arteriais mais 

proximais.  Na história clínica destes pacientes, não raramente, encontramos 

eventos transitórios relacionados ao território arterial envolvido.   

A repetição de eventos fugazes, similares e reversíveis caracteriza o 

ataque isquêmico transitório relacionado a um determinado território vascular. 

Um dos quadros clínicos mais marcantes é a amaurose fugaz que, 

frequentemente, está associada à subsequente hemiparesia motora transitória 

contralateral. Este quadro clínico relacionado ao território carotídeo proximal foi 

definido pelo Dr. Miller-Fisher (Estol, 1996). 

 

 

1.4 Imagem da placa aterosclerótica carotídea 

 

Desde a década de 90 até o momento atual, ainda o grau de estenose da 

artéria carótida continua a ser o melhor marcador para avaliar o risco de AVC 

na doença carotídea e indicar o tratamento adequado (NASCET, 1991,e ECST 

– Rothwell, 2003). 

A documentação da doença aterosclerótica carotídea com identificação 

das placas ateroscleróticas sintomáticas com ou sem a presença de estenoses 

arteriais hemodinamicamente significativas orienta a conduta clínica. Desta 

forma, a mensuração do grau de estenose arterial deve ser realizada por 

métodos diagnósticos que demonstrem uma elevada concordância com o 

padrão-ouro, pois estes achados irão definir a escolha do tratamento. 
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O exame padrão-ouro para avaliar a estenose carotídea nos pacientes 

com indicação para endarterectomia é a angiografia cerebral por cateterismo 

(NASCET, 1991). 

A imagem da placa carotídea pode desempenhar um papel importante e 

adicional na identificação e caracterização do risco vascular associado à placa 

aterosclerótica. Em particular, ao identificar placas vulneráveis, colabora na 

seleção do indivíduo em risco de desenvolver um AVC isquêmico. A detecção 

precoce de placas ateroscleróticas carotídeas predispostas a sofrer uma 

ruptura pode conduzir ao desenvolvimento de novas estratégias de intervenção 

clínica ou cirúrgica. 

Muito do conhecimento atual sobre placas ateroscleróticas foi obtido por 

meio da avaliação histológica de placas aterosclerótica retiradas durante a 

endarterectomia carotídea. Esta avaliação depende do procedimento cirúrgico, 

e não pode ser repetida em intervalos de tempo. Além disto, há necessidade 

de uma normatização dos critérios histológicos, para que forneçam 

informações que possam ser reproduzidas e comparadas (Lovett, 2005). 

A ultrassonografia das artérias carótidas é um método de triagem e 

também de fácil acesso à placa aterosclerótica carotídea, sendo essencial no 

diagnóstico e tratamento da doença carotídea (Byrnes, 2012). Muitos dos 

parâmetros da placa aterosclerótica obtidos pelo ultrassom são fatores 

preditivos de risco de evento isquêmico em pacientes com doença carotídea 

(Gronholdt, 1999; Fisher, 2005).  

A tomografia computadorizada de alta resolução (TC) e a ressonância 

magnética (RM) são também métodos não invasivos, que permitem analisar as 

placas ateroscleróticas carotídeas por meio de protocolos específicos. Em uma 

revisão sistemática, foi demonstrado que a angiografia por TC tem boa 

acurácia para detecção de estenoses entre 70 a 99% (sensibilidade de 85% e 

especificidade de 99%), principalmente quando for necessário excluir a oclusão 

carotídea (Koelemay, 2004). 

Estes métodos não invasivos permitem a avaliação das placas 

sintomáticas e assintomáticas. (Saam, 2006). Parece haver uma concordância 

entre os métodos, em especial, nas estenoses hemodinamicamente 

significativas (Nonent, 2004). 
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Na análise comparativa destes métodos não invasivos para estudo da 

placa aterosclerótica carotídea, nota-se que o ultrassom tem uma vantagem 

por ser realizado em curto espaço de tempo, além de ser relativamente barato 

e seguro, mas dependente de um examinador treinado (Zwieibel, 1992). Por 

outro lado, a ressonância magnética das placas carotídeas tem a vantagem de 

ser um exame com boa acurácia, mas de longa duração, alto custo e baixa 

disponibilidade. Depende, ainda, do uso de uma bobina especial para a 

realização específica da imagem de placas (Saam, 2006). O uso da TC para 

avaliação das placas carotídeas utilizada é a angiografia por TC, e é um exame 

de curta duração e grande disponibilidade, principalmente durante a fase 

aguda dos eventos vasculares, no entanto, tem desvantagem por utilizar 

radiação e contraste endovenoso (Wintermark, 2008).  

Na literatura, predomina o estudo da placa aterosclerótica carotídea por 

meio da RM. Poucos são os estudos que utilizaram a angiografia por TC para 

uma avaliação comparativa, apesar desta última ser mais disponível durante 

todas as fases de avaliação do paciente com AVC.  

Wintermark e colaboradores estudaram oito pacientes com doença 

carotídea sintomática e indicação de endarterectomia carotídea (Wintermark, 

2008). Todos os pacientes foram submetidos à angiografia por TC das artérias 

carótidas antes da cirurgia e os achados foram comparados aos obtidos por 

estudo histológico da placa carotídea. Foi utilizada a Classificação Histológica 

das Placas Carotídeas da American Heart Association e adaptada para 

comparação com a angiografia por tomografia (Figura 2). Os autores 

observaram uma concordância de 72,6% entre a TC e avaliação histológica 

das placas ateroscleróticas não calcificadas, e 100% se houvesse a presença 

de calcificação.  

Houve, ainda, uma boa concordância entre os métodos para a 

identificação de centro necróticos, ulcerações, espessura da capa fibrosa e 

hemorragias. Pode se concluir que a TC é um método bom para a avaliação da 

composição das placas ateroscleróticas. Contudo, devido ao pequeno número 

de casos, novos estudos devem ser realizados para confirmar estes achados.   

Romero e colaboradores estudaram pela TC as placas ateroscleróticas 

com estenose maior que 70%, e tentaram correlacionar com os sintomas 
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neurológicos a presença de captação de contraste e calcificação na placa 

(Romero, 2009). Os autores concluíram que os pacientes com captação de 

contraste são mais sintomáticos e apresentam maior frequência de sintomas 

neurológicos do que aqueles sem a captação, e com placas calcificadas. A 

captação do contraste, provavelmente, está relacionada a uma maior 

neovascularização da parede causada pela instabilidade da placa (Romero, 

2009). 

Outro estudo importante avaliou a superfície da placa aterosclerótica 

carotídea em 406 pacientes. Estas placas foram classificadas como placas 

regulares, irregulares e ulceradas. Foi demonstrado que as placas com 

ulceração estão presentes, mais frequentemente, entre os pacientes 

sintomáticos com estenose carotídea maior do que 70%. Além disso, houve 

maior frequência destas placas em pacientes com fatores de risco vascular, 

como a dislipidemia e o tabagismo (de Weert, 2009). Contudo, o estudo não 

avaliou a estrutura e morfologia da placa aterosclerótica, e não houve 

comparação entre métodos para avaliar a confiabilidade dos achados pela TC. 

Novos métodos não invasivos de imagem têm sido introduzidos com 

novas informações. É o caso da tomografia por emissão de positron (PET), que 

pode identificar o processo inflamatório relacionado com a placa aterosclerótica 

e identifica pacientes coronarianos com risco vascular (Joshi, 2014). Foi 

demonstrada, ainda, correlação entre os achados do PET com a 

vulnerabilidade da placa e o risco de novos eventos isquêmicos (Marnane, 

2012; Chroinin, 2014). 

 

 

1.4.1 Influência do intervalo de tempo entre o evento isquêmico encefálico 
e a endarterectomia carotídea 
 

Os primeiros grandes estudos randomizados que definiram o tratamento 

cirúrgico como superior ao clínico nos pacientes sintomáticos com doença 

aterosclerótica carotídea hemodinamicamente significativa randomizaram 

pacientes com até 120 dias de sintoma entre o evento vascular e a 

randomização para o tratamento (Nascet, 1991). 
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O risco de recorrência de novos eventos vasculares pode variar de acordo 

com o intervalo de tempo entre o evento isquêmico e o procedimento cirúrgico. 

Em pacientes com estenose entre 70 e 99%, a redução do risco absoluto de 

novo AVC ipsilateral em 5 anos é de 30%, se a endarterectomia for realizada 

nas primeiras 2 semanas após o evento inicial, e pode chegar em apenas 9%, 

se o procedimento for realizado com mais de 3 meses de intervalo. Se forem 

considerados os pacientes com estenose entre 50 a 69%, a redução do risco 

absoluto é de 15% em 2 semanas, chegando a não ter benefício estatístico se 

a cirurgia for postergada para mais do que 3 meses (Gladstone, 2009). 

Desta forma, existe uma relação inversa entre o tempo do procedimento 

cirúrgico e a redução de novos eventos isquêmicos. É importante conhecer os 

fatores moduladores destas diferenças temporais para se identificar os 

pacientes com maior risco de recorrência que melhor se beneficiariam com 

procedimento cirúrgico, levando-se em consideração o intervalo de tempo 

desde o ictus.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 



17 

2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Primário 

 

Analisar os componentes da placa carotídea sintomática e a concordância 

entre a tomografia da placa carotídea realizada previamente e a análise 

histológica da placa obtida durante procedimento cirúrgico. Em seguida, por 

meio da tomografia, identificar placa carotídea vulnerável, definida pela 

classificação histológica da American Heart Association (Stary 1995, 

Wintermark 2008) 

 

 

2.2  Secundários 

 

a.  Avaliar a relação entre os níveis séricos elevados da proteína C 

reativa ultrassensível (PCR-us) e a presença de placa carotídea 

vulnerável; 

b.  Avaliar se existe uma associação entre os componentes histológicos 

da placa carotídea vulnerável, obtida durante a endarterectomia, e 

níveis séricos elevados de PCR-us, bem como, com as 

características tomográficas da placa; 

c.  Avaliar a relação entre placa vulnerável (análise histológica), PCR-us 

e intervalo de tempo entre o ictus e a endarterectomia carotídea. 

Verificar a hipótese de que, quanto maior for o tempo entre o ictus e 

a endarterectomia carotídea, menor seria a frequência de PCR-us 

com níveis elevados e placa vulnerável.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Seleção dos Pacientes 

 

O Serviço de Neurologia do Hospital Santa Marcelina atende uma grande 

parte da população da Zona Leste da cidade de São Paulo, onde o programa 

de Neurologia Vascular integra os serviços hospitalares do Pronto-Socorro, a 

Unidade de AVC e o ambulatório de Neurologia Vascular. (Rocha, 2013) 

 Isto permite um atendimento uniforme e sequencial ao paciente, não 

somente durante a fase aguda do AVC, mas também na fase subaguda 

ambulatorial, otimizando a prevenção secundária. 

A rotina do Ambulatório de Neurologia Vascular do Hospital Santa 

Marcelina foi acompanhada pelo autor para a seleção consecutiva de pacientes 

com diagnóstico de AVC isquêmico associado à doença aterosclerótica das 

grandes artérias, de acordo com os critérios de classificação TOAST (Trial of 

Org 10172 in Acute Stroke Treatment) (Adams, 1993). Foram incluídos no 

estudo apenas aqueles pacientes que apresentavam evento isquêmico 

compatível com o território da artéria carótida interna cervical sintomática. Em 

seguida, estes pacientes foram encaminhados ao ambulatório especializado 

em doenças carotídeas, criado para integrar os diversos serviços e 

especialidades que atuam na conduta terapêutica destes pacientes.  

Todos os pacientes foram submetidos à investigação inicial para o 

esclarecimento do mecanismo fisiopatológico do AVC isquêmico.  Desta forma, 

foram realizados sistematicamente os seguintes exames complementares: 

exames laboratoriais, ecocardiograma e eletrocardiograma, ultrassom das 

artérias carótidas e vertebrais associado ao Doppler transcraniano, tomografia 

de crânio e a critério médico, a realização de ressonância magnética do 

encéfalo com angiografia por ressonância magnética das artérias cervicais e 

intracranianas.  
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Todos os casos clínicos selecionados foram revisados em uma reunião da 

equipe integrada, em que o neurologista (G.W.K.) e o cirurgião vascular (D.B.) 

confirmavam os critérios clínicos e de imagem para o diagnóstico de AVC 

isquêmico associado à doença aterosclerótica da artéria carótida interna 

cervical. Após esta fase, a conduta terapêutica era definida quanto à indicação 

da realização de angiografia cerebral para a realização de endarterectomia 

carotídea. A sequência deste procedimento para a definição final do tratamento 

foi exemplificada na Figura 3.  

Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A), sendo a pesquisa executada de acordo com as normas 

da declaração de Helsinque. O comitê de ética da Casa de saúde Santa 

Marcelina (Anexo B) e a Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas/Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (Anexo C) aprovaram o protocolo de pesquisa sem restrições. 

 

 

Figura 3- Fluxograma da seleção dos pacientes para o estudo clínico 
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3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Pacientes com AVC isquêmico secundário à doença aterosclerótica 

sintomática do território das artérias carótidas internas cervicais e com 

estenose carotídea > 50%, confirmada pelo critério angiográficos do estudo 

NASCET (NASCET, 1991) foram avaliados pelo cirurgião vascular para 

realização de endarterectomia carotídea.  

 

 

3.1.2  Critérios de exclusão 

 

• Pacientes com fonte embólica concomitante:  

Ex: Fibrilação atrial 

• Pacientes com diagnóstico de:  

-  neoplasias malignas. 

-  doenças inflamatórias ou autoimunes sistêmicas.  

-  doença renal com depuração da creatinina < 30 mg/dl/min. 

-  Pacientes em uso de medicação imunossupressora. 

-  Pacientes com estenose de grandes artérias extracranianas de 

etiologia não aterosclerótica. 

Ex: Dissecção Arterial 

-  Endarterectomia carotídea prévia no mesmo território arterial. 

-  Radioterapia envolvendo região do pescoço. 

-  Paciente com história de alergia a contraste iodado. 

-  Paciente com incapacidade funcional definida pela escala 

modificada de Rankin ≥4.  

-  Idade inferior a 18 anos. 

-  Pacientes com contraindicação técnica para a realização da 

endarterectomia carotídea. 
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Os pacientes selecionados pelos critérios acima foram, então, submetidos 

ao estudo angiográfico por TC, que seguiu protocolo específico desenvolvido 

pelo neuroradiologista (A.J.R.) para obtenção das imagens correspondentes à 

placa aterosclerótica carotídea sintomática (Figuras1 e 2). Todos os exames de 

angiografia por TC foram realizados no Centro Diagnóstico Fleury em São 

Paulo na semana anterior à data do procedimento cirúrgico.  

Durante a endarterectomia, realizada no Hospital Santa Marcelina, foram 

retiradas amostras do material cirúrgico em bloco (placa aterosclerótica) e, 

posteriormente, encaminhadas para o Laboratório de Anatomia Patológica do 

Centro Diagnóstico Fleury, em que foram preparadas de acordo com critérios 

previamente definidos (Lovett, 2005), sendo, posteriormente, analisadas pelo 

mesmo patologista (A.S.), que classificou as placas ateroscleróticas de acordo 

com os critérios histológicos definidos pela American Heart Association (Figura 

1).  

Estas duas avaliações independentes foram, posteriormente, analisadas 

pelo autor para comparação estatística (Figura 4). 

 

 

Figura 4- Fluxograma descrevendo a logística do estudo. 
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3.2  Dados demográficos e fatores de risco vascular 

 

Foram coletados dados demográficos relacionados à idade e ao sexo dos 

pacientes. A presença de fatores de risco vascular nos pacientes selecionados 

foi coletada de acordo com os seguintes critérios definidos previamente: 

 

1. Hipertensão arterial:  

Elevação persistente da pressão arterial medida ambulatoriamente, 

maior ou igual a 140/90 mmHg (Chobanian, 2003), ou uso diário de 

anti-hipertensivos. 

2. Tabagismo: 

Consumo habitual de cigarros.  

3. Diabetes mellitus (DM): 

Níveis de glicemia de jejum maiores que 126mg/dl em, pelo menos, 

duas ocasiões distintas, ou uso diário de hipoglicemiantes orais ou 

insulina (Gavin, 2003).  

4. Dislipidemia (DLP): 

Níveis de colesterol total maior do que 240 mg/dl e/ou LDL-colesterol 

maiores que 160 mg/dl e/ou HDL-colesterol menores que 30 mg/dl 

e/ou níveis de triglicérides maiores do que 200 mg/dl, ou uso diário 

de hipolipemiantes. (ATP III, 2002)  

5. Obesidade: 

Índice de massa corporal (IMC) maior igual a 30 kg/m2 e sobrepeso 

será definido como IMC entre 25 e 29,9 kg/m² (National Institute of 

Health, 1998). 

6. Síndrome metabólica: 

Obesidade abdominal (circunferência abdominal maior do que 102 

cm em homens e 88 cm em mulheres), níveis séricos de triglicérides 

maiores do que 150 mg/dl, HDL colesterol menores do que 40 mg/dl 

em mulheres e 50 mg/dl em homens, Pressão arterial sistêmica 
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maiores do que 130/85mmHg e glicemia de jejum maior do que 110 

mg/dl. (ATP III, 2002) 

7. Doença arterial coronária (DAC):   

História prévia de angina ou infarto do miocárdio documentados.  

 

 

3.3 Protocolo de avaliação tomográfica e anátomo-patológica 

 

Os pacientes foram submetidos à tomografia em aparelho de tomografia 

computadorizada de 64 canais (GE Healthcare). O protocolo de aquisição das 

imagens foi definido pelo neuroradiologista (A.J.R.) como: modo espiral, 

colimação 16 x 0,625 mm; pitch 1.375:1, espessura 0,625 mm; intervalo de 

reconstrução 0,5 mm e parâmetros de aquisição: 120 kVp/240 mA. Após a 

seleção do crânio-caudal, foram injetados 70 ml de iohexol na veia antecubital 

esquerda dos pacientes com bomba injetora a 4 ml/s. 

As imagens tomográficas foram avaliadas, em uma estação de trabalho 

da tomografia, pelo mesmo investigador-cego e neuroradiologista (A.J.R.). O 

uso de diferentes janelas tomográficas medidas em unidades Hounsfield foi 

avaliado em cada área de pixel (varredura pixel a pixel), respeitando as 

porcentagens para tecido conectivo, centro necrótico, hemorragia e calcificação 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1- Média das Unidades Hounsfield na TC, desvio padrão (DP), e 
intervalo de confiança (IC 95%) para cada componente histológico. (adaptada 
de Wintermark, 2008) 

Componente histológico Média (UH) DP (UH) IC (95%) HU 

Centro necrótico 32,6 20 -7,4 72,5 

Tecido conectivo 46,4 19,9 6,6 86,2 

Hemorragia 97,5 22 53,5 141,6 

Calcificação 256,7 30,2 216,3 297,1 
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Os seguintes aspectos da placa aterosclerótica foram avaliados pela 

tomografia em cada paciente, utilizando as definições da classificação 

histológica da American Heart Association na sua versão modificada para 

tomografia (Wintermark, 2008) (Figura 2): 

 

• Tipo de capa fibrosa: I e II ou III 

 As placas tipo I e II mantêm a integridade da capa fibrosa, e 

foram consideradas como capa fibrosa não vulnerável.  

 As placas do tipo III apresentam ruptura e/ou ulceração de sua 

parede e foram consideradas como capa fibrosa vulnerável. 

• Presença de ruptura da capa fibrosa: SIM ou NÃO 

• Presença de hemorragia intraplaca: SIM ou NÃO 

• Presença de calcificação: SIM ou NÃO 

• Tipo de Placa de acordo com a Classificação histológica da 

American Heart Association modificada para tomografia (Fig. 2). 

 Foram consideradas placas vulneráveis as placas classificadas 

como tipo: VI (VIa, VIb, VIc). 

 As demais (IV, Va, Vb, e Vc) foram consideradas não 

vulneráveis (adaptada de Wintermark, 2008). 

 

Após a realização da endarterectomia, o cirurgião enviava o material 

cirúrgico para o Laboratório de Anatomia Patológica do Centro Diagnóstico 

Fleury, no qual foram realizadas a fixação do material em formalina, 

descalcificação e os cortes preparados em parafina de acordo com critérios 

estabelecidos (Lovett, 2005). As amostras foram seccionadas em 10µm de 

espessura a cada 0,5 ou 1 mm do comprimento do material cirúrgico fixado em 

parafina. Em seguida, este material foi corado utilizando hematoxilina-eosina e 

tricromo de Mallory. As lâminas foram avaliadas por um investigador-cego, 

patologista experiente em anatomia-patológica das doenças vasculares (A.S). 

As placas foram classificadas de acordo com a Classificação Histopatológica 
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do Comitê de Arteriosclerose da American Heart Association (Stary, 1995) e 

demonstrada na Figura1. 

O patologista classificou as placas levando em consideração os seguintes 

aspectos histopatológicos: 

 

• Tipo de capa fibrosa: I e II ou III. 

 As placas tipo I e II mantêm a integridade da capa fibrosa, e 

foram consideradas como capa fibrosa não vulnerável.  

 As placas do tipo III apresentam ruptura e ou ulceração de sua 

parede e foram consideradas como capa fibrosa vulnerável. 

• Presença de ruptura da capa fibrosa: SIM ou NÃO. 

• Presença de hemorragia intraplaca: SIM ou NÃO. 

• Presença de calcificação: SIM ou NÃO. 

• Tipo de Placa de acordo com a Classificação da American Heart 

Association (Figura1). 

 Foram consideradas placas vulneráveis as placas classificadas 

como tipo: VI (VIa, VIb, VIc) (Stary, 1995). 

 As demais foram consideradas não vulneráveis.  

 

 

3.4  Proteína C reativa 

 

Foram colhidas amostras sanguíneas durante o procedimento cirúrgico 

para dosagem da proteína C reativa ultrassensível (PCR-us). A PCR-us é um 

marcador da doença aterosclerótica e a estratificação do risco seguiu os 

seguintes intervalos. 

<0,1 mg/dL: Baixo risco. 

>=0,1 mg/dL e <=0.3 mg/dL: Médio risco. 

>0,3mg/dL e <1,0 mg/dL: Alto risco. 

>=1,0 mg/dL: Muito alto risco. 
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Consideramos ausência do risco vascular, os valores de PCR-us 

classificados em baixo e médio risco, ou seja, <= 0,3. Já os valores alto e muito 

alto risco foram considerados de risco vascular (Myers, 2009). 

 

 

3.5 Análise Estatística 

 

As variáveis analisadas foram classificadas em variáveis contínuas e 

categóricas conforme descrito a seguir: 

 

Idade (anos); sexo (1 „Masculino‟ 2 „Feminino‟); tempo de 

seguimento(meses); tempo entre a realização da tomografia e a cirurgia (dias); 

tempo entre o evento isquêmico e a tomografia (dias); tempo entre o evento 

isquêmico e a cirurgia (dias); escore da escala de Rankin modificada (variável 

numérica assumindo valores de 0 a 3 – categórica); escore do NIHSS (variável 

numérica); PCR (variável numérica) – avaliada também em categorias de risco 

vascular; tipo de capa fibrosa pela tomografia (I, II ou III); ruptura da capa 

fibrosa pela tomografia (0 “Não” 1 “Sim”); hemorragia pela tomografia (0 “Não” 

1 “Sim”); calcificação pela tomografia (0 “Não” 1 “Sim”); tipo de placa pela 

tomografia (categorias); placa complicada pela tomografia (0 “Não” 1 “Sim”); 

tipo de capa fibrosa pela avaliação histológica (I, II ou III); ruptura da capa 

fibrosa pela avaliação histológica (0 “Não” 1 “Sim”); hemorragia pela avaliação 

histológica (0 “Não” 1 “Sim”); calcificação pela avaliação histológica (0 “Não” 1 

“Sim”); tipo de placa pela avaliação histológica da American Heart Association 

(categorias); placa complicada pela avaliação histológica (0 “Não” 1 “Sim”). 

 

A descrição das variáveis qualitativas foi feita por frequências absolutas e 

porcentagens, e a descrição das variáveis quantitativas foi feita por médias, 

desvios padrão, mínimos e máximos, mediana, 1º quartil e 3º quartil. 

Utilizamos médias e desvios padrão para as variáveis com distribuição 

compatível com a normal e mediana, e quartis no caso das variáveis 

distribuídas de forma não compatível com a normal. Para comparar a 

distribuição das variáveis observadas com a distribuição normal, utilizamos o 
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teste de Shapiro-Wilk. As variáveis com distribuição compatível com a normal 

são: Idade (valor p= 0,982), tempo entre o evento e a tomografia (valor p= 

0,101), e tempo entre o evento e a cirurgia (valor p= 0,105). As variáveis 

incompatíveis com a distribuição normal são: Tempo de seguimento (valor p= 

0,020), tempo entre a tomografia e a cirurgia (valor p <0,001), escore do NIHSS 

(valor p <0,001) e PCR (valor p =0,015). 

Para avaliar o desempenho da avaliação tomográfica e da avaliação de 

PCR-us em relação à avaliação histológica, construímos tabelas de dupla 

entrada com os dados obtidos em cada uma das avaliações e calculamos 

medidas de desempenho, como sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo e acurácia. O coeficiente de concordância 

Kappa não foi considerado neste estudo por termos uma amostra insuficiente 

para a adequada avaliação pelo coeficiente Kappa. Para PCR-us em relação à 

avaliação histológica, construímos também uma curva ROC e calculamos a 

área sob a curva. Todas as medidas de desempenho foram acompanhadas de 

intervalos de 95% de confiança. 

Para avaliar a relação entre PCR-us e o tempo entre o evento e a cirurgia 

considerando a complicação da placa pela histologia da placa, utilizamos um 

modelo linear normal considerando como variável resposta à mensuração de 

PCR-us e como variáveis explicativas o tempo e a complicação da placa de 

acordo com a avaliação histológica. A interação entre as variáveis explicativas 

foi investigada, e valores p menores que 0,05 foram considerados significantes. 

A sensibilidade foi calculada como a probabilidade da tomografia (ou 

PCR) apresentar resultado positivo dado que o resultado da avaliação 

histológica foi positivo. A especificidade foi calculada como a probabilidade de 

a tomografia (ou PCR) apresentar resultado negativo dado que o resultado da 

avaliação histológica foi negativo. O Valor preditivo positivo foi calculado como 

a probabilidade de o resultado da histologia ser positivo dado que o resultado 

da tomografia (ou PCR) foi positivo e o Valor preditivo negativo foi calculado 

como a probabilidade de o resultado da avaliação histológica ser negativo 

quando o resultado da tomografia (ou PCR) foi negativo. 

A acurácia foi calculada como a proporção total de resultados 

concordantes entre a tomografia (ou PCR) e a avaliação histológica entre o 
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total geral de avaliações. Para este estudo, medidas de acurácia de até 50% 

foram consideradas evidência de baixa concordância, medidas entre 50% e 

70% foram consideradas evidência de concordância moderada, e medidas 

acima de 70% evidenciaram boa concordância. 

Para avaliar a relação entre complicação da placa avaliada por PCR e por 

Tomografia e o tempo entre o evento e a cirurgia, utilizamos testes exatos de 

Fisher, considerando a variável tempo categorizada em até 3 meses após o 

evento e mais de 3 meses após o evento. 

As análises foram realizadas com o auxílio do programa R (R Core Team 

(2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. URLhttp://www.R-project.org/.). 

 

 

3.6 Considerações Éticas 

 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da USP (Protocolo CEP: 059/10) e do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Casa de Saúde Santa Marcelina – CSSM (Protocolo CEP: 

91/09). Os indivíduos que fizeram parte desde estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados somente foi iniciada 

após aprovação em comitê de ética da Casa de Saúde Santa Marcelina - 

CSSM, em que os pacientes eram provenientes. 

 

http://www.r-project.org/
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4  RESULTADOS 

 

 

 Entre fevereiro de 2009 e outubro de 2010, foram avaliados 37 pacientes 

que foram submetidos a uma avaliação conjunta pelo médico neurologista e o 

cirurgião vascular no Ambulatório de Neurologia Vascular do Serviço de 

Neurologia do Hospital Santa Marcelina. Os pacientes somente foram incluídos 

no estudo após aprovação no Comitê de ética da Casa de saúde Santa 

Marcelina em fevereiro de 2010, e o preenchimento e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Cerca de 48% (n=18) foram excluídos 

pelos seguintes motivos: 

 

 Contraindicação cirúrgica:  

o Dificuldade técnica para realizar a endarterectomia carotídea (n=9).  

 Contraindicação clínica: 

o Doença renal e valores de depuração de creatinina menores que 

30 ml/kg/min (n=5); 

o Incapacidade funcional (escore de Rankin ≥ 4) – (n=2). 

 

Houve, ainda, dois outros pacientes excluídos por problemas técnicos 

durante a realização do protocolo. Em um destes, não foi possível realizar a 

tomografia, e, no outro, a análise histológica foi prejudicada devido à 

fragmentação da placa durante a endarterectomia.  

Foram incluídos no estudo 19 pacientes, com média de idade de 64 anos 

(44-83 anos) (Tabela 2), sendo 52% (n=10) do sexo feminino. A maioria dos 

pacientes (n=11/19) apresentava independência funcional (Tabela 2). Este 

grupo de pacientes com doença aterosclerótica carotídea sintomática 

apresentava elevado risco vascular, sendo 89% hipertensos, 84% 

dislipidêmicos, 31% tabagista e 31% diabéticos (Tabela 2). Síndrome 

metabólica foi diagnosticada em 68% dos casos. Cerca de 6 pacientes já havia 

tido previamente um evento vascular encefálico (AVC ou AIT), enquanto 26% 

tiveram diagnóstico prévio de doença arterial coronária. Uma grande parte 
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destes pacientes (42%) foi considerada obesa ou com sobrepeso (Tabela 2). A 

descrição dos pacientes quanto as variáveis qualitativas e quantitativas 

constam no anexo G e H, respectivamente. 

Todos os pacientes foram submetidos à angiografia cerebral por 

cateterismos, com estenose carotídea sintomática superior a 70%, de acordo 

com os critérios do estudo NASCET. 

 

Tabela 2 - Características dos pacientes submetidos à endarterectomia 
carotídea 

   

Dados demográficos 

 
Idade (média em anos) 

64 
(44 - 83) 

Sexo feminino 52% 

Fatores de risco vascular 

 
Hipertensão arterial 

89% 
 

Dislipidemia 84% 
 

Síndrome metabólica 68% 
 

Obesidade/ sobrepeso 42% 
 

Diabetes/ Tabagismo/ 
AVC prévio 

 
31% 

 

Dados clínicos 

 
Escore da escala de AVC 

do NIH (mediana) 
1 (0-12) 

Rankin ≤ 2 89,5% 
 

Intervalo de tempo (media) 
entre evento e cirurgia 

154 (9–423) 

Intervalo de tempo (media) 
entre a TC e cirurgia 

5 (1-17) 

Dados laboratoriais    PCR-us(>0,3) 29% 
 

    

Os intervalos de tempo (média) entre o ictus e a angiografia por 

tomografia, e, deste, até a realização da endarterectomia carotídea, foram de 

154 dias (9 – 453) e 5 dias (1-17), respectivamente. 

Na avaliação pré-operatória,a grande maioria dos pacientes era 

independentes (Rankin<=2= 89,5%), com média dos escores da escala de 

AVC do NIH de 2. 
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4.1 Acurácia da angiotomografia das artérias carótidas para avaliação 
dos componentes da placa aterosclerótica utilizando a classificação 
da AHA 

 

Apesar de haver variações da classificação dos tipos de capa fibrosa 

entre a tomografia e a avaliação histológica, foi possível identificar, pela análise 

tomográfica da placa aterosclerótica, 5 dos 6 casos que apresentavam ruptura 

da capa fibrosa (Tabela 3). A hemorragia intraplaca esteve presente em 9 das 

placas ateroscleróticas avaliadas pela histologia, sendo que a tomografia 

detectou 7 destes casos. Já todos os 17 casos com calcificação foram 

detectados pela tomografia (Tabela 3). Em apenas 2 casos, a identificação da 

calcificação pela tomografia foram não concordantes com a histologia. 

 

Tabela 3 - Descrição dos resultados observados na tomografia e na avaliação 
histológica 

  
Tomografia Avaliação histológica 

N % N % 

Tipo de capa fibrosa 

Tipo I 8 42,1% 5 26,3% 

Tipo II 6 31,6% 8 42,1% 

Tipo III 5 26,3% 6 31,6% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

Ruptura da capa fibrosa 

Sem ruptura 14 73,7% 13 68,4% 

Ruptura 5 26,3% 6 31,6% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

Hemorragia 

Não 12 63,2% 10 52,6% 

Sim 7 36,8% 9 47,4% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

Calcificação 

Não 2 10,5% 2 10,5% 

Sim 17 89,5% 17 89,5% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

Tipo de Placa 

Tipo IV 4 21,1% 3 15,8% 

Tipo V 6 31,6% 5 26,3% 

Tipo VIA 4 21,1% 3 15,8% 

Tipo VIB 3 15,8% 5 26,3% 

Tipo VIC 1 5,3% 1 5,3% 

Tipo VB 1 5,3% 2 10,5% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

continua 
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conclusão 

  
Tomografia Avaliação histológica 

N % N % 

Avaliação da placa 

Não vulnerável  11 57,9% 10 52,6% 

Vulnerável 8 42,1% 9 47,4% 

Total 19 100,0% 19 100,0% 

 

 

4.1.1 Capa fibrosa 

 

Na identificação da ruptura da capa fibrosa, a avaliação tomográfica 

forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica em 18 dos 19 casos, 

uma acurácia de 94,7% (IC 95%: 94,2% a 95,3%) (Tabela 4). A sensibilidade 

da tomografia para detectar a ruptura da capa fibrosa foi de 83,3% (IC 95%: 

78,8% a 87,9%) com especificidade e valor preditivo positivo  de 100%, e valor 

preditivo negativo de 92,9% (IC 95%: 91,9% a 93,8%). Desta forma, 

concluímos que a tomografia apresenta boa acurácia na detecção da ruptura 

da capa fibrosa. 

 

Tabela 4 - Capa fibrosa: Avaliação tomográfica x avaliação histológica 

Tomografia - 
capa fibrosa 

  

Avaliação histológica - 

capa fibrosa Total 

Sem ruptura Ruptura 

Sem ruptura 
n 13 1 14 

% 68.4% 5.3% 73.7% 

Ruptura 
n 0 5 5 

% 0.0% 26.3% 26.3% 

Total 
n 13 6 19 

% 68.4% 31.6% 100.0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque representam 
as concordâncias entre os métodos. 

 

De forma descritiva, apresentamos na Tabela 5, o cruzamento dos tipos 

de capa fibrosa obtidos pelos dois métodos, identificamos que a avaliação 

tomográfica forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica em 10 

dos 19 casos, uma acurácia de 52,6%. Dentre as discordâncias observadas,  

detectamos 3 casos classificados como Tipo II pela tomografia e como Tipo I 

pela avaliação histológica, 5 casos classificados como Tipo I pela tomografia e 
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como Tipo II pela avaliação histológica e 1 caso classificado como Tipo I pela 

tomografia e como Tipo III pela avaliação histológica (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Tipos de capa fibrosa: Avaliação tomográfica x avaliação histológica 

Tomografia -  
Tipo de capa fibrosa 

  

Avaliação histológica - 

capa fibrosa Total 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Tipo I 
n 2 5 1 8 

% 10,5% 26,3% 5,3% 42,1% 

Tipo II 
n 3 3 0 6 

% 15,8% 15,8% 0,0% 31,6% 

Tipo III 
n 0 0 5 5 

% 0,0% 0,0% 26,3% 26,3% 

Total 
n 5 8 6 19 

% 26,3% 42,1% 31,6% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque 
representam as concordâncias entre os métodos. 

 

 

4.1.2 Hemorragia 

 
Na detecção de hemorragia, a avaliação tomográfica concordou com a 

avaliação histológica em 13 dos 19 casos, uma acurácia de 68,4% (IC 95%: 

66,2% a 70,6%) (Tabela 6). A sensibilidade da tomografia para detectar a 

presença de hemorragia intraplaca foi de 55,6% (IC 95%: 50,2% a 60,9%) e a 

especificidade foi de 80,0% (IC 95%: 76,9% a 83,1%). O valor preditivo positivo 

e negativo foram, respectivamente, de 71,4% (IC 95%: 65,7% a 77,1%) e 

66,7% (IC 95%: 63,0% a 70,3%). A acurácia foi de 68%, indicando evidência 

de moderada concordância entre os métodos.  

 
Tabela 6 - Hemorragia: Avaliação tomográfica x avaliação histológica 

Tomografia - 
Hemorragia 

  
Avaliação histológica - Hemorragia 

Total 
Não Sim 

Não 
n 8 4 12 

% 42,1% 21,1% 63,2% 

Sim 
n 2 5 7 

% 10,5% 26,3% 36,8% 

Total 
n 10 9 19 

% 52,6% 47,4% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque representam 
as concordâncias entre os métodos. 
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4.1.3 Calcificação 

 

Na identificação da calcificação, identificamos que a avaliação 

tomográfica forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica em 17 

dos 19 casos (Tabela 7). A sensibilidade da tomografia para a calcificação foi 

94,1% (IC 95%: 93,5% a 94,8%) e sua especificidade foi 50% (IC 95%: 25,5% 

a 74,5%). O valor preditivo positivo foi 94,1% (IC 95%: 93,5% a 94,8%), e o 

valor preditivo negativo 50% (IC 95%: 25,5% a 74,5%). A acurácia entre os 

métodos assume valor de 89.5% (IC 95%: 88,5% a 90,5%), indicando 

evidência de boa concordância entre os métodos. 

 

Tabela 7 - Calcificação: Avaliação tomográfica x avaliação histológica 

Tomografia -  
Calcificação  

Avaliação histológica - 
Calcificação Total 

Não Sim 

Não 
n 1 1 2 

% 5,3% 5,3% 10,5% 

Sim 
n 1 16 17 

% 5,3% 84,2% 89,5% 

Total 
n 2 17 19 

% 10,5% 89,5% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque 
representam as concordâncias entre os métodos. 

 

 

4.1.4 Tipo de placa aterosclerótica 

 

Na identificação da vulnerabilidade da placa, identificamos que a 

avaliação tomográfica forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica 

em 16 dos 19 casos (Tabela 8). A sensibilidade da tomografia para a 

vulnerabilidade da placa foi 77,8% (IC 95%: 74,0% a 81,5%) e sua 

especificidade foi 90,0% (IC 95%: 88,2% a 91,8%). O valor preditivo positivo foi 

87,5% (IC 95%: 84,8% a 90,2%), e o valor preditivo negativo 81,8% (IC 95%: 

79,2% a 84,5%). A acurácia entre os métodos assume valor 84.2% (IC 95%: 

82,8% a 85,6%), indicando boa concordância entre os métodos. Desta forma, 

concluímos que a tomografia apresenta um desempenho suficiente na 

detecção da placa vulnerável.  
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Tabela 8 - Tipo de placa: Avaliação tomográfica x avaliação histológica 

Tomografia - 
placa 

  

Avaliação histológica –  
placa Total 

Não vulnerável  Vulnerável 

Não vulnerável 
n 9 2 11 

% 47,4% 10,5% 57,9% 

Vulnerável 
n 1 7 8 

% 5,3% 36,8% 42,1% 

Total 
n 10 9 19 

% 52,6% 47,4% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque 
representam as concordâncias entre os métodos. 

 

De forma descritiva, apresentamos, na Tabela 9, o cruzamento dos tipos 

de placa obtidos pelos dois métodos, identificamos que a avaliação tomográfica 

forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica em 16 dos 19 casos, o 

que nos dá uma acurácia de 84,2% (Figuras 5 e 6). Dentre as discordâncias 

observadas, observamos 1 caso classificado como Tipo IV pela tomografia e 

como Tipo VIB pela avaliação histológica, 1 caso classificado como Tipo VA 

pela tomografia e como Tipo VIB pela avaliação histológica, e 1 caso 

classificado como Tipo VIA pela tomografia e como Tipo VB pela avaliação 

histológica. 

 

Tabela 9 - Descritivo tipo de placa: Avaliação tomográfica x avaliação 
histológica 

Tomografia - 
Tipo de Placa 

  

Avaliação histológica - Tipo de Placa 

Total 
Tipo IV 

Tipo 
VA 

Tipo VB Tipo VIA 
Tipo 
VIB 

Tipo 
VIC 

Tipo IV 
n 3 0 0 0 1 0 4 

% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 21,1% 

Tipo VA 
n 0 5 0 0 1 0 6 

% 0,0% 26,3% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0%    26,3% 

Tipo VB 
n 0 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

Tipo VIA 
n 0 0 1 3 0 0 4 

% 0,0% 0,0% 5,3% 15,8% 0,0% 0,0% 21,1% 

Tipo VIB 
n 0 0 0 0 3 0 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 0,0% 15,8% 

Tipo VIC 
n 0 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 

Total 
n 3 5 2 3 5 1 19 

% 15,8% 26,3% 10,5% 15,8%% 21,1% 5,3% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque representam as 
concordâncias entre os métodos. 
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Figura 5 - Placa aterosclerótica carotídea com centro lipídico infiltrado de 
células espumosas e de músculo liso, (estrela) coberta com capa fibrosa (seta) 
e pequenas calcificações (triângulos) 
 
 

 

Figura 6 - Comparação da TC (A) com a histologia (B), mostrando placa 
aterosclerótica carotídea com centro lipídico infiltrado de células espumosas e 
de músculo liso, (estrela) coberta com capa fibrosa (seta) e pequenas 
calcificações (triângulos) 
 

 



43 

4.2 Avaliação da acurácia da PCR-us para o diagnóstico de placa 
carotídea vulnerável 
 

Na identificação da vulnerabilidade da placa, a avaliação pelo PCR-us 

forneceu o mesmo resultado que a avaliação histológica em 11 dos 17 casos 

(Tabela 10). Para avaliação do PCR-us, foi considerado um total de 17 casos, 

pois 2 pacientes não colheram amostras para realização do exame. A 

sensibilidade da PCR-us para a vulnerabilidade da placa foi 44,4% (IC 95%: 

39,1% a 49,8%) e sua especificidade foi 87,5% (IC 95%: 84,8% a 90,2%). O 

valor preditivo positivo foi 80,0% (IC 95%: 73,7% a 86,3%) e o valor preditivo 

negativo 58,3% (IC 95%: 54,4% a 62.3%). A acurácia entre os métodos foi 

64,7% (IC 95%: 62,1% a 67,3%), indicando moderada concordância entre os 

métodos quanto à avaliação da vulnerabilidade da placa. 

 

Tabela 10 - Avaliação PCR-us para diagnóstico de placa carotídea vulnerável 

Avaliação da placa  

pelo PCR-us 
  

Avaliação histológica –  

Vulnerabilidade da placa Total 

Não vulnerável  Vulnerável 

Risco baixo/médio 
n 7 5 12 

% 41,2% 29,4% 70,6% 

Risco alto/muito alto 
n 1 4 5 

% 5,9% 23,5% 29,4% 

Total 
n 8 9 17 

% 47,1% 52,9% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque representam as 
concordâncias entre os métodos. 

 

Avaliamos o desempenho do valor de PCR-us na predição de 

vulnerabilidade da placa avaliada histologicamente por uma curva ROC (Figura 

7). Apesar do pequeno número de observações consideradas (17), a área 

sobre a curva foi de 0,674 (IC 95%: 0,411 a 0,936) nos evidencia moderado 

desempenho do PCR na predição de placa complicada. 

 



44 

 
Figura 7 - Curva ROC: Desempenho do valor de PCR-us na predição de 
complexidade da placa avaliada pela análise histológica. 
 

 

4.3 Avaliação da acurácia da combinação de PCR-us e tomografia para o 
diagnóstico de placa carotídea vulnerável 
 

Na avaliação conjunta entre tomografia e PCR, observamos 3 casos de 

placas consideradas vulneráveis pelos dois métodos. Os demais 14 casos 

avaliados conjuntamente foram classificados como não vulnerável. Na 

identificação da vulnerabilidade da placa, identificamos que a avaliação 

tomográfica combinada à PCR forneceu o mesmo resultado que a avaliação 

histológica em 11 dos 17 casos (Tabela 11). A sensibilidade da avaliação 

combinada para a vulnerabilidade da placa foi 33,3% (IC 95%: 28,5% a 

38,2%),e sua especificidade e valor preditivo positivo foram 100%. O valor 

preditivo negativo foi 57,1% (IC 95%: 53,7% a 60,6%). A acurácia entre os 

métodos assume valor 64,7% (IC 95%: 62,1% a 67,3%), indicando 

concordância moderada entre os métodos e que a combinação  não 

acrescenta melhora no desempenho de PCR ou da tomografia isolados na 

detecção da placa vulnerável. 
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Tabela 11 - Avaliação PCR-us e Tomografia para diagnóstico de placa 
carotídea vulnerável. 

Tomografia + PCR -us 
placa 

  

Avaliação histológica –  

Placa Total 

Não vulnerável  Vulnerável 

Não vulnerável  
n 8 6 14 

% 47,1% 35,3% 82,4% 

Vulnerável 
n 0 3 3 

% 0,0% 17,6% 17,6% 

Total 
n 8 9 17 

% 47,1% 52,9% 100,0% 

Porcentagens descritas sobre o total de respostas. Células em destaque representam 
as concordâncias entre os métodos. 

 

 

4.4 Dispersão da placa vulnerável durante o tempo de espera para 
cirurgia e relação com PCR-us de risco 

 

 

Figura 8 - Dispersão do tipo de placa durante o tempo de espera para cirurgia 
e relação com PCR-us de risco 

 

Para esta análise, consideramos a mensuração de PCR-us transformada 

logaritmicamente, com o intuito de tornar a distribuição de PCR-us compatível 

com a distribuição normal e possibilitar a utilização de modelos que 

pressupõem a normalidade.  
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Para avaliar a relação entre PCR-us e o tempo entre o evento e a cirurgia 

(chamado aqui apenas de tempo) de forma descritiva, construímos um gráfico 

de dispersão (Figura 8). Apesar do pequeno número de pontos no gráfico, 

observamos que não há indícios de relação entre PCR-us e tempo no grupo 

com placa vulnerável, e que há indícios de uma relação fraca entre PCR-us e 

tempo no grupo com placa não vulnerável. 

Para avaliar inferencialmente a relação entre PCR-us e o tempo entre o 

evento e a cirurgia considerando a vulnerabilidade da placa, utilizamos um 

modelo linear normal considerando como variável resposta a mensuração de 

PCR-us transformada logaritmicamente, e como variáveis explicativas o tempo 

e a vulnerabilidade da placa de acordo com a avaliação histológica. A interação 

entre as variáveis explicativas representa a diferença entre a relação entre 

PCR-us e tempo nos diferentes grupos formados por vulnerabilidade da placa. 

O teste para o efeito de interação no modelo ajustado apresentou valor p 

0,393, indicando que, neste estudo, não há evidências para se concluir que a 

relação entre PCR-us e tempo difira nos grupos com e sem vulnerabilidade da 

placa. Com isso, ajustamos um novo modelo linear normal desconsiderando o 

efeito de interação entre as variáveis, os resultados deste modelo estão na 

Tabela 12 e indicam que, neste estudo, não há evidências para se concluir que 

exista relação entre PCR-us e tempo (valor dep 0.232). Ressaltamos a 

fragilidade destes resultados devido ao pequeno número de observações, 

indicando que novos estudos com maior número de observações devem ser 

realizados para concretizar estas conclusões. 

 

Tabela 12 - Estimativas do modelo ajustado 

 Razão de médias 
Intervalo de confiança 95% 

p 

 
Limite inferior Limite superior 

Constante 0,14 0,06 0,31 <0,001 

Tempo entre o evento e 
a cirurgia (dias) 1,00 0,996 1,005 0,832 

Placa vulnerável pela 

avaliação histológica 1,78 0,66 4,76 0,232 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A doença aterosclerótica presente nas artérias carótidas é uma das 

causas mais importantes de AVC isquêmico no mundo. O risco de AVC nos 

pacientes com doença aterosclerótica carotídea sintomática é dependente do 

aumento da estenose luminal carotídea (NASCET, e ECST). Evidências 

recentes, no entanto, têm demonstrado que outras variáveis associadas à 

placa carotídea, além da estenose luminal, ajudam a predizer quais serão 

aquelas associadas a um maior risco de embolia e eventos isquêmicos, em 

particular, nos pacientes com doença assintomática.  

A composição da placa aterosclerótica carotídea em indivíduos 

submetidos à endarterectomia carotídea têm mudado com o passar do tempo, 

sendo menos frequente encontrar, atualmente, componentes que estão 

associados à instabilidade da placa (van Lammeren, 2014). Uma das possíveis 

explicações para este achado é o maior controle dos fatores de risco vascular 

durante as últimas décadas, particularmente observado nos países 

desenvolvidos (van Lammeren, 2014). No Brasil, e em países com similar grau 

de disparidade socioeconômica, como os países do BRICS, a presença de 

fatores de risco vascular é bem mais elevada, em especial, nas populações 

menos favorecidas economicamente (Massaro, 2006). O aumento da 

frequência dos fatores de risco vascular pode ser confirmado também em 

nossos pacientes que foram selecionados na Casa de Saúde Santa Marcelina, 

localizado na Zona Leste da capital paulista, uma região que apresenta uma 

grande disparidade socioeconômica e uma elevada taxa de mortalidade 

relacionada ao AVC (Massaro, 2006). A importância de se identificar a 

presença destes fatores de risco vascular em pacientes com doença carotídea 

é a ação que estes fatores têm na modificação da proporção de certos 

componentes da placa aterosclerótica (Menegazzo, 2015). A presença de 

trombo na superfície da placa aterosclerótica carotídea parece persistir por 

mais tempo depois dos sintomas isquêmicos em pacientes diabéticos, podendo 

contribuir para aumentar o risco de AVC isquêmico recorrente (Redgrave, 
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2008). Da mesma forma, o tratamento preventivo do AVC também pode 

modular as características e os componentes da placa aterosclerótica carotídea 

(Kang, 2004).  

Recentemente, com o melhor controle e tratamento dos fatores de risco 

vascular, a indicação de endarterectomia carotídea em pacientes 

assintomáticos ficou mais selecionada devido à redução do risco de novos 

eventos isquêmicos, não devendo ser indicada apenas com base nos critérios 

de estenose arterial (Naylor, 2011; Hadar; LeFevre, 2014). Mesmo em 

pacientes sintomáticos com estenose carotídea moderada, pode haver 

diferentes riscos de eventos isquêmico, a depender das características 

histológicas da placa aterosclerótica (Kuster, 2013). O estudo CAPIAS avalia o 

papel da placa aterosclerótica carotídea não estenosante em pacientes com 

AVC isquêmico criptogênico (Bayer-Karpinska, 2013). 

A grande maioria dos trabalhos que estudou as características 

histológicas da placa aterosclerótica carotídea foi realizada utilizando a RM. 

Estas características são baseadas em comparações com as análises 

histológicas das placas ateroscleróticas carotídeas e concentram seus esforços 

na identificação das placas ateroscleróticas consideradas vulneráveis, em 

especial, na presença de hemorragia. Estudos recentes discutiram a utilização 

destas observações na avaliação do risco de eventos isquêmicos (Takaya, 

2006; Saam, 2013). No entanto, há uma complexidade de fatores técnicos, 

tanto para a realização como para a interpretação dos achados, que dificultam 

a implementação deste exame na prática clínica. 

Já em estudos iniciais comparativos, a TC teve desempenho 

relativamente inferior em discriminar os tipos histológicos das placas 

carotídeas. Entretanto, trabalhos recentes têm demonstrado um aumento da 

capacidade deste método diferenciar placas com grande quantidade de tecido 

com baixa-atenuação em relação a calcificação (Gupta, 2014; 2015).  Estes e 

outros componentes das placas ateroscleróticas vulneráveis, de acordo com a 

classificação histológica da American Heart Association, podem ser 

identificados pela TC (Trelles, 2013; Gupta, 2015). Nossos resultados 

confirmam a possibilidade de detectar placa aterosclerótica carotídea 

vulnerável com boa acurácia em relação aos achados histopatológicos e 
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integram a TC, um método de fácil acesso durante a fase aguda do AVC 

isquêmico e ataque isquêmico transitório ou na avaliação dos pacientes com 

doença carotídea assintomática, como um dos recursos para a seleção do 

indivíduo com elevado risco de evento isquêmico. A correlação direta entre os 

aspectos histológicos da placa carotídea avaliada pela anatomia patológica e 

os métodos de imagem não é consistente na literatura, e deve ser considerada 

como padrão-ouro (Lovett, 2004; 2005). Sem esta etapa inicial, os estudos 

clínicos subsequentes podem sofrer algum viés de interpretação, em especial, 

na detecção dos componentes que definem a placa vulnerável. O resultado é 

uma baixa qualidade e reprodutibilidade da metodologia utilizada na maioria 

dos estudos clínicos, como ficou demonstrado na revisão realizada por Lovett e 

colaboradores (2005).  

Nosso estudo demonstrou que a TC é um método com boa acurácia, 

quando comparado à histologia, na identificação dos diversos componentes da 

placa aterosclerótica, como capa fibrosa, calcificação, além de ser útil na 

classificação dos tipos de placa aterosclerótica carotídea, segundo a 

classificação da American Heart Association. Foi possível ter uma excelente 

acurácia para a detecção ruptura da capa fibrosa, com resultados similares aos 

encontrados por outros autores tanto na comparação com tomografia 

(Wintermark, 2008) como por RM (Mitsumori, 2003). A hemorragia da placa 

carotídea quando avaliada pela TC apresenta uma sobreposição de 

densidades com o tecido conectivo e com o centro lipídico, que dificulta a 

adequada caracterização pelo método tomográfico, exceto nos casos com 

grandes hemorragias (Wintermark et al., 2008). Estes dados justificam os 

achados do presente estudo, no qual foi demonstrada uma acurácia moderada 

para a detecção de hemorragia, enquanto a RM, utilizando sequências 

específicas, pode apresentar uma melhor acurácia para identificar este 

componente da placa vulnerável (Makris, 2015). Por outro lado, nossos 

achados confirmam a excelente acurácia para detecção de calcificações pela 

TC  e componentes da placa vulnerável (de Weert, 2006; Gupta, 2015), que 

justificam o uso da TC na identificação de placa de pacientes com risco de 

eventos isquêmicos.  
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As imagens por RM apresentam resultados satisfatórios na quantificação 

de tecido fibroso e conteúdo lipídico, mas uma menor precisão para a 

identificação de calcificação. A TC, por outro lado, pode oferecer uma boa 

estimativa do volume de cálcio presente na placa, bem como identificar outros 

componente com boa acurácia, exceto a presença de hemorragia, em que a 

acurácia é moderada (de Weert, 2006; Wintermark, 2008; Gupta, 2015). A 

variação da acurácia para a identificação de componentes da placa 

aterosclerótica, que colaboram na classificação histológica desta placa, está 

presente em ambos os métodos, tanto na RM como na TC, desta forma, uma 

análise combinada pode ser benéfica para a quantificação exata de todos os 

componentes da placa aterosclerótica carotídea (Muhlenbruch, 2010; Gupta, 

2015).  

Estudos clínicos fazem uma correlação direta entre placa aterosclerótica 

carotídea vulnerável e aumento dos níveis séricos de PCR. Fatores como 

ulceração de placa podem aumentar a presença de marcadores inflamatórios. 

Nosso estudo demonstrou haver apenas uma concordância moderada entre 

PCR-us e placa vulnerável. A pequena amostra do nosso estudo limita a 

possibilidade de análise de possíveis fatores confundidores presentes na 

amostra. Apesar do intervalo de tempo ser fundamental para o risco de 

recorrência de AVC isquêmico, o presente estudo identificou uma porcentagem 

significativa de pacientes com placa carotídea vulnerável que tiveram um longo 

tempo de espera para a endarterectomia. A estabilização do processo de 

instabilidade da placa parece ser realizada mais precocemente após o AVC 

isquêmico, do que o observado em pacientes com ataque isquêmico transitório 

(Redgrave, 2006). Este achado pode explicar a persistência de placas 

vulneráveis por longo período após o ictus em nossos pacientes, já que a 

grande maioria destes apresentou, também, ataque isquêmico transitório ou 

AVC isquêmico com déficit neurológico leve (Escala de AVC do NIH ≤ 5).  

Nosso estudo apresenta alguns fatores limitantes, entre eles, destacamos 

a reprodutibilidade dos nossos achados por meio da avaliação e comparação 

dos resultados com examinadores independentes. No entanto, esperamos 

validar nossos achados em estudos prospectivos utilizando a TC como método 
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auxiliar na identificação de pacientes com doença aterosclerótica carotídea e 

risco elevado de eventos isquêmicos.  

Em conclusão, a acurácia da TC para avaliar a placa aterosclerótica 

carotídea é boa e poderá ser utilizada em estudos clínicos para caracterizar os 

principais componentes que determinam a vulnerabilidade da placa carotídea 

tanto na fase aguda do AVC isquêmico como também para selecionar novas 

estratégias de prevenção primária ou secundária do AVC isquêmico. Novos 

estudos são necessários para determinar a relação entre placa vulnerável e 

intervalo de tempo entre o ictus e a endarterectomia carotídea. O uso da PCR-

us na identificação de pacientes com placa vulnerável não foi superior à TC. A 

análise combinada destes dois métodos não adicionou nenhum benefício.  

A seleção das principais características histológicas e de biomarcadores 

específicos associados à vulnerabilidade da placa aterosclerótica carotídea 

poderá contribuir no futuro para a identificação de indivíduos com risco vascular 

de evento isquêmico. Assim sendo, os métodos diagnósticos não invasivos, 

principalmente os de imagem e de fácil acesso como a TC, terão um papel 

fundamental na seleção destes indivíduos que poderão se beneficiar de novas 

medidas preventivas. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Em pacientes com doença carotídea sintomática submetidos à 

endarterectomia carotídea, podemos concluir que:  

 

 A TC é um método diagnóstico com boa acurácia, quando comparado 

à histologia,  na identificação de ruptura de capa fibrosa, calcificação e 

para classificar os tipos de placa aterosclerótica carotídea, segundo a 

classificação da AHA. A detecção de placa vulnerável pela TC é 

possível e tem uma boa acurácia. No entanto, a TC tem uma 

concordância relativa com os achados histológicos para a  identificação 

de hemorragia intraplaca; 

 Os níveis séricos de PCR-us tem moderada acurácia  para predizer o 

diagnóstico de placa carotídea vulnerável definida pela análise 

histológica; 

 Não há incremento na acurácia para o diagnóstico de placa vulnerável, 

quando a TC e o PCR-us são associados; 

 Não há relação entre placa vulnerável avaliada pela histologia, níveis 

de PCR-us, e tempo de espera entre o evento e a endarterectomia 

carotídea. 
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7 ANEXOS 

 

 

7.1  Anexo A- Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Informações ao paciente ou responsável 

Título do projeto 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PLACA 
CAROTÍDEA: UM NOVO MÉTODO.  

UMA COMPARAÇÃO COM A  HISTOLOGIA. 

Essas informações estão sendo fornecidas para que o Sr (a). decida se 
quer participar voluntariamente deste estudo. 

Leia atentamente as informações aqui contidas, pedindo esclarecimentos 
sempre que surgirem dúvidas. 

Uma das principais causas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), ou 
derrame, é a presença de placas de gordura nas artérias carótidas, 
responsáveis por levar o sangue para o cérebro. Esta placa pode ser retirada, 
por cirurgia, evitando que o Sr (a) tenha novos derrames. Existe um exame, 
que se chama ressonância magnética, que pode fazer a análise dessa placa de 
gordura antes da cirurgia, dessa forma podemos conhecer a composição dela 
antes mesmo de ser retirada. Após retirada a placa de gordura de sua artéria, 
será levada para o laboratório Fleury, onde será feita a análise e comparada 
com o exame de ressonância que o Sr (a) realizou antes da cirurgia. 

Este estudo visa apenas analisar as informações obtidas por estes 
exames, para compreender melhor a composição das placas gordurosas nas 
artérias carótidas. 

Salientamos que a Tomografia computadorizada, é um exame indolor e, 
portanto, não se espera que o Sr (a). apresente qualquer desconforto. Durante 
esse exame é necessário a injeção do contraste iodado não iônico, que será 
realizado apenas após excluir contra indicações ao uso do contraste. Também 
não há necessidade de nenhum pagamento para realizar os exames. Esses 
exames serão realizados no Fleury unidade Paraíso, localizado a Rua 
Cincinato Braga, 282, São Paulo, SP. 
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Em qualquer etapa do estudo, o Sr (a). terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

O principal investigador é a Dr. Gustavo W. Kuster, que pode ser 
encontrada no Hospital Santa Marcelina, ambulatório de Neurologia pelo 
telefone 6170. 6237. Se o Sr (a). tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
– Rua Santa Marcelina, 177 , Itaquera, São Paulo, SP.              Tel.: 6170. 
6237;                       FAX.: 6524.9260 

O Sr (a). tem total liberdade de deixar de participar do estudo, sem 
qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, e não será divulgada a identificação de nenhum paciente. 

O Sr (a). terá o direito de ser informado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, que sejam do conhecimento dos pesquisadores e sobre o resultado 
de seus exames. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante 
terá direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

Este termo de consentimento será feito em 2 vias: uma permanecerá em 
poder do pesquisador e a outra ficará com o Sr (a). Procure consultar este 
termo de consentimento sempre que tiver dúvidas quanto à pesquisa. 
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Termo de Consentimento livre e esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA DE PLACA CAROTÍDEA: UM NOVO MÉTODO. UMA 

COMPARAÇÃO COM A  HISTOLOGIA 

 

Eu discuti com a Dr. Gustavo W. Kuster a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------   
 Data         /       /        

Assinatura do paciente/representante legal 
 
--------------------------------------------------                           
Data         /       /        
Assinatura da testemunha 
 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 
neste estudo. 

-------------------------------------------------------                      
Data         /       /        
Assinatura do responsável pelo estudo 
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7.2  Anexo B- Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa – Casa 
de Saúde Santa Marcelina (CEP 91/09) 
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7.3  Anexo C- Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP: 059/10) 
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7.4  Anexo D- Aceite do primeiro abstract apresentado, mostrando o 
resultado com 10 pacientes. European Stroke Conference/2010. 
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7.5 Anexo E - Artigo completo publicado em periódico internacional, que 
exemplifica e levanta a hipótese de placa complicada na 
fisiopatogenia do AVC isquêmico relacionado à doença carotídea 
sintomática 
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7.6  Anexo F- Aceite do abstract do trabalho com 19 casos. European 
Stroke Conference/2014. 
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7.7 Anexo G - Descrição dos pacientes quanto às variáveis qualitativas. 
 

  N % 

Sexo 

Masculino 9 47,4% 

Feminino 10 52,6% 

Total 19 100,0% 

Rankin 

0 4 21,1 

1 7 36,8 

2 6 31,6 

3 2 10,5 

Total 19 100,0 

PCR (categorias de risco) 

<0,1: Baixo 4 23,5% 

>=0,1 e<=0.3: Médio 8 47,1% 

>0,3 e<1,0: Alto 5 29,4% 

>=1,0: Muito alto 0 0,0% 

Total 17 100,0% 

Alto risco pelo PCR 

Não 12 70,6% 

Sim 5 29,4% 

Total 17 100,0% 
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7.8 Anexo H - Descrição dos pacientes quanto às variáveis quantitativas. 
 

  
Média Mínimo 

1º 
quartil 

Mediana 
3º 

quartil 
Máximo 

Desvio 
padrão 

N 

Idade (anos) 64 44 60 65 69 83 9 19 

Tempo de 

Acompanhamento 
follow-up (meses) 

9 6 8 9 12 12 2 19 

Tempo entre a 
tomografia e a 
cirurgia (dias) 

5 1 3 4 6 17 4 19 

Tempo entre o 
evento e a 
tomografia (dias) 

149 7 57 130 223 420 113 19 

Tempo entre o 
evento e a cirurgia 
(dias) 

154 9 58 135 226 423 114 19 

NIHSS 2 0 0 1 3 12 3 19 

PCR 0.27 0.03 0.15 0.21 0.38 0.90 0.22 17 
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