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RESUMO 
 

Araújo ALV. Aterosclerose coronária subclínica em indivíduos com Acidente 
Vascular Cerebral isquêmico por aterotrombose cervicocefálica e em indivíduos 
sem doença cerebrovascular [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; 2020. 

 
 

Introdução e objetivos: O escore de cálcio coronário (CAC) é um marcador de 
aterosclerose coronária e está associado a uma taxa elevada de eventos 
cardiovasculares, porém sua relação com o acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVCI) de etiologia especificamente aterotrombótica é menos 
estabelecida. Comparamos os CAC em pacientes com AVCI causado por 
aterosclerose das grandes artérias (Grupoatero) com um grupo controle 
(Grupocontrole), em indivíduos multiétnicos sem história de doença arterial 
coronária (DAC) prévia. Métodos: Neste estudo transversal, avaliamos o CAC 
em indivíduos com idade entre 45 e 80 anos. Pacientes do Grupoatero tinham pelo 
menos uma estenose sintomática ≥ 50% no território carotídeo e/ou no território 
vertebrobasilar. O Grupoatero incluiu dois subgrupos: estenose extra ou 
intracraniana (Grupoaterocerv_ou_intra) ou doença aterosclerótica extra e 
intracraniana simultaneamente (Grupoaterocerv_e_intra). Os indivíduos do 
Grupocontrole não tinham história de AVCI ou estenose cervicocefálica ≥ 50%. 
Indivíduos com histórico de doença cardiovascular prévia, ECG com evidência 
de infarto do miocárdio prévio e fontes cardio-aórticas de êmbolos foram 
excluídos. O risco cardiovascular foi avaliado pelas Pooled Cohort Equations 
(PCE). Frequências de CAC ≥ 100 e CAC > 0 foram comparadas entre os grupos 
e subgrupos com regressão logística bivariada. As comparações dos valores 
absolutos do CAC entre os grupos foram realizadas com o Teste de Mann-
Whitney e entre os subgrupos com o teste de Kruskal-Wallis. Análises 
multivariadas foram realizadas para identificar fatores associados de forma 
independente com CAC ≥ 100, CAC > 0 ou valor absoluto do CAC (em escala 
logarítmica, Log (CAC +1). Resultados: Foram triados 386 indivíduos, sendo 80 
incluídos no Grupoatero e 40, no Grupocontrole.  O risco avaliado por PCE foi alto 
tanto no Grupoatero quanto no Grupocontrole (p = 0,794). As frequências de CAC ≥ 
100 foram 46,3% (n = 37) no Grupoatero e 32,5% (n = 13) no Grupocontrole (OR, 
1,79; 0,81-3,96; p = 0,152). CAC > 0 foi encontrado em 85% (n= 68) dos 
indivíduos do Grupoatero e em 57,5% (n=23) do Grupocontrole (OR, 4,19; 1,74-
10,07; p = 0,001). A análise de subgrupos mostrou uma diferença 
estatisticamente significativa na frequência de CAC ≥ 100 entre o 
Grupoaterocerv_e_intra e o Grupocontrole (OR 4,67; 1,21-18,04; p = 0,025). Os valores 
absolutos de  CAC foram significativamente maiores no Grupoatero (mediana, 
75,4; intervalo: 0 - 2766,1), Grupoaterocerv_e_intra (mediana, 109,51; intervalo: 0 – 
2766,1) e no Grupoaterocerv_ou_intra (mediana, 56,26; intervalo: 0 - 1817)  em 
comparação com o Grupocontrole (mediana, 11,7; intervalo: 0 - 2153,7) (p = 0,028). 
Nas análises multivariadas, o “Grupoatero” foi significativamente associado de 
forma independente com o CAC > 0 e o Log (CAC +1). Em relação aos 
subgrupos, o Grupoaterocerv_e_intra foi significativamente associado com o Log (CAC 
+1). Conclusões: Pacientes com AVCI aterotrombótico, sem sintomatologia de 
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doença coronária, apresentaram maior frequência de calcificação coronária 
(CAC > 0, valores absolutos de CAC) que indivíduos sem AVCI, com fatores de 
risco semelhantes para doença vascular. As frequências de CAC > 0, CAC ≥ 100 
e os valores absolutos de CAC foram significativamente mais altas nos pacientes 
com AVCI e aterosclerose mais extensa (cervical e intracraniana) que em 
pacientes com lesões restritas a segmentos cervicais ou intracranianos de 
artérias responsáveis pela vascularização encefálica. O AVCI por aterosclerose 
deve ser considerado um sinal de alerta para o risco coronário. 

 
Descritores: Acidente vascular cerebral (AVC); Doença das coronárias; 
Aterosclerose intracraniana; Aterosclerose carotídea; Infarto do miocárdio; 
Doenças cardiovasculares. 
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ABSTRACT 
 
Araújo ALV. Subclinical coronary atherosclerosis in subjects with ischemic stroke 
caused by cervicocephalic atherothrombosis [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
Background: Coronary calcium score (CAC) is a marker of coronary 
atherosclerosis. We compared CAC scores in patients with ischemic stroke (IS) 
caused by large-artery atherosclerosis (Groupathero) and in a control group 
(Groupcontrol), in multiethnic subjects without history of symptomatic coronary 
artery disease (CAD). Methods: In this cross-sectional study, we evaluated CAC 
in subjects aged 45-80 years. Subjects in Groupathero had at least one 
symptomatic stenosis ≥ 50% in the carotid or vertebrobasilar 
territories. Groupathero included two subgroups: stenosis in either cervical or 
intracranial arteries (GroupExtraorIntra), and in at least one cervical and one 
intracranial artery (GroupExtra&Intra). Subjects in Groupcontrol had no history of stroke 
or stenosis ≥ 50% in cervical or intracranial arteries.  Subjects with history of 
CHD, EKG abnormalities consistent with previous myocardial infarct or 
cardioaortic sources of emboli were excluded. Cardiovascular risk was assessed 
with pooled cohort equations (PCE) scores. Frequencies of CAC ≥ 100 and CAC 
> 0 were compared between the groups and subgroups by bivariate logistic 
regressions. Comparisons of absolute CAC values between groups were 
performed using the Mann-Whitney test and between subgroups with the 
Kruskal-Wallis test. Multivariate analyses were performed to identify factors 
associated with CAC ≥ 100, CAC > 0 or absolute value of CAC (in logarithmic 
scale, Log (CAC +1). Results: A total of 386 subjects were screened; 80 were 
included in the Groupathero and 40, in the Groupcontrol. PCE scores were high and 
similar in Groupathero and Groupcontrol (p=0.794). CAC ≥ 100 was found in 46.3% 
(n=37) of subjects with Groupathero and 32.5% (n=13) in Groupcontrol (OR, 1.79; 
0.81-3.96; p= 0.152). CAC > 0 was found in 85% (n= 68) of Groupathero and 57.5% 
(n=23) in Groupcontrol (OR, 4.19; 1.74-10.07; p = 0,001). Subgroup analysis 
showed a significant difference in the proportion of CAC ≥ 100 between 
GroupExtra&Intra and Groupcontrol (OR 4.67; 1.21-18.04; p = 0.025). The absolute 
CAC values were significantly higher in Groupathero (median, 75.4; range: 0 - 
2766.1), GroupExtra&Intra (median, 109.51; range: 0 - 2766.1) and in GroupExtraorIntra 
(median, 56, 26; range: 0 - 1817) compared to the Groupcontrol (median, 11.7; 
range: 0 - 2153.7) (p = 0.028). In multivariate analyses, “Groupathero” was 
significantly and independently associated with CAC > 0 and Log (CAC +1). In 
subgroup analyses, GroupExtra&Intra was significantly associated with Log (CAC 
+1). Conclusions: Patients with atherothrombotic stroke without symptoms of 
coronary disease had a higher frequency of coronary calcification (CAC > 0, 
absolute values of CAC) than individuals without stroke, with similar risk factors 
for vascular disease. The frequencies of CAC > 0, CAC ≥ 100 and the absolute 
values of CAC were significantly higher in patients with stroke and more extensive 
atherosclerosis (cervical and intracranial) than in patients with lesions restricted 
to cervical or intracranial segments of arteries responsible for brain 
vascularization. Atherothrombotic stroke should be considered a warning sign for 
coronary risk. 
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1. Introdução 

 

1.1 Acidente vascular cerebral (AVC) 

 

As doenças vasculares representam a primeira causa de morte no mundo. 

Estima-se que, em 2016, 17,9 milhões de pessoas morreram de doenças 

cardiovasculares, responsáveis por 31% de todas as mortes. Dentre estas, 85% 

foram devidas a infartos do miocárdio (IAM) ou ao Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). Houve cerca de 6 milhões de mortes por AVC (WHO, 2019) (1).  

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

AVC é uma síndrome clínica causada por uma lesão cerebral vascular focal (em 

alguns casos, global) que dura mais de 24 horas ou leva à morte (2). 

O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) é o tipo de AVC mais 

comum. Em estudos epidemiológicos realizados em Matão, no interior de São 

Paulo e em Joinville, Santa Catarina, o AVCI foi diagnosticado em 80% e 84% 

dos casos de AVC, respectivamente (3, 4). 

 

 Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI)  

 

O AVCI pode ter diversas etiologias: aterosclerose em artérias de grande 

calibre, embolia cárdio-aórtica, doença de pequenos vasos ou outra etiologia 

determinada (como dissecção arterial, doenças hematológicas, entre outras). 

Muitas vezes, a etiologia permanece indeterminada (5). 

A classificação etiológica de acordo com o Causative Classification System 

for Ischemic Stroke (CCS) baseia-se no quadro clínico e no resultado de 
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investigação complementar, que tipicamente inclui a busca de fontes de embolia 

cardíaca (com exames como eletrocardiograma e ecocardiograma) ou arterial 

(com realização de angiorressonância ou angiotomografia de artérias intra e 

extracranianas, Doppler de artérias cervicais e Doppler transcraniano), assim 

como a realização de exames laboratoriais (5-7).  

A percentagem de AVCI causado por aterosclerose varia na literatura de 

acordo com características genéticas, demográficas, de fatores de risco das 

populações envolvidas e da extensão da investigação etiológica realizada (5, 6). 

De forma geral, a aterosclerose explica cerca de 25% dos casos (8-10). 

Especificamente, em pacientes com AVCI aterotrombótico, a trombose ou fonte 

de embolia arterial pode situar-se em artérias extracranianas (aorta, artérias 

carótidas comuns, carótidas internas ou vertebrais) ou intracranianas (porções 

intracranianas das artérias carótidas internas, vertebrais, artéria basilar, artérias 

cerebrais anteriores, médias e posteriores).  

 

1.1.2 Acidente Vascular Cerebral (AVC) e aterosclerose em outros 

territórios vasculares 

 

Muitas séries de casos e ensaios clínicos demonstraram que após o AVC 

os pacientes têm maior probabilidade de morrer de causas cardiovasculares do 

que de causas cerebrovasculares. No primeiro ano pós-AVC, a recorrência de 

evento cerebrovascular responde por 20-27% das internações, porém em dez 

anos cresce o risco de outros eventos vasculares (11-15) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Relação entre acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) e risco 
de eventos cardiovasculares 

Autor, ano Desenho n População 
Taxa de eventos 

cardiovasculares 

Johnston et 

al., 1998 (16) 

Ensaio 

clínico  
279 

AVCI de qualquer 

etiologia 

6% após 3 meses de 

angina/IAM/ isquemia 

cardíaca  

Touzé et al., 

2005 (17) 
Metanálise 65996 

AVCI de qualquer 

etiologia 

2,2% ao ano de IAM fatal e 

não fatal  

Touzé et al., 

2005 (17) 
Metanálise 65996 

AVCI de 

aterotrombótico 
1,9% ao ano de IAM 

Prosser et al., 

2007 (18) 

Ensaio 

clínico 
846 

AVCI de qualquer 

etiologia 

2 a 6% de mortes por DCV 

e 1,9% de eventos 

cardíacos graves nos 

primeiros 3 meses   

Dhamoon et 

al, 2006 (19) 

Coorte 

prospectivo 
655 

AVCI de qualquer 

etiologia 

3,5% ao ano de IAM ou 

morte por DCV  

Mostaza et al., 

2009 (20) 
Revisão   

AVCI de qualquer 

etiologia 

6,5% da combinação de 

IAM, AVCI ou morte por 

DCV após 1 ano  

Amarenco et 

al., 2013 (21) 

Coorte 

prospectiva 
400 

AVCI de qualquer 

etiologia 

11% de eventos 

cardiovasculares maiores 

após 2 anos 

Gunnoo et al., 

2016 (22) 
Metanálise 47229 

AVCI de qualquer 

etiologia 
3% ao ano de IAM. 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IAM: infarto agudo do miocárdio; DCV: doença cardiovascular. 

 

No primeiro ano pós-AVCI ou ataque isquêmico transitório (AIT) de diversas 

etiologias, o risco de internação ou de morte por doença vascular de forma geral 

é estimado em 10% em pacientes sem doença coronária, e em 20% em 
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pacientes com doença coronária (23, 24). Em uma metanálise de 39 estudos, o 

risco de morte por IAM foi estimado em 1,9% no primeiro ano pós-AVCI de 

etiologia aterotrombótica (17).  

No segundo ano pós-AVC, a frequência de AVC, IAM, morte cardiovascular 

ou hospitalização por eventos vasculares aterotrombóticos foi estimada em 21% 

(95% CI 20,05-22,03) em pacientes com AVCI do estudo REACH (Reduction of 

Atherosclerosis for Continued Health) (25). 

Além de afetar diferentes segmentos das artérias que suprem o cérebro, a 

aterosclerose pode envolver diferentes leitos vasculares. Pacientes com AVCI 

podem ter doença polivascular com doença arterial coronária (DAC) (20%) ou 

doença arterial periférica (22%) concomitantes (26-28). No estudo REACH, 

foram avaliados 67.888 pacientes, sendo 18.843 com AVCI ou AIT (sem 

especificação de etiologia); 30% desses pacientes apresentaram DAC 

concomitante (20, 29). Uma proporção significativa (15,9%) tinha doença 

polivascular sintomática, caracterizada pela combinação de AVCI/AIT com DAC 

e/ou doença arterial periférica (DAP) ou apenas DAC com DAP (29). A presença 

de doença aterosclerótica em mais de um leito arterial está associada a um maior 

risco de sintomas recorrentes e complicações, e os pacientes com DAC e DAP 

simultaneamente têm o dobro do risco daqueles apresentando apenas (DAC) 

(30).  

Amarenco e colegas, utilizando angiografia por subtração digital em 

pacientes com AVCI de várias etiologias, sem sintomatologia de DAC, 

encontraram placas de aterosclerose nas coronárias em 62% dos casos e 

estenoses ≥ 50% em artérias coronárias, em 26%. A prevalência de placas em 

artérias coronárias aumentou com o número de territórios arteriais (artérias 
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carótidas ou femorais) envolvidos, com odds ratio (OR) ajustado de DAC de 1,25 

(IC 95%, 0,58 -2,71) para presença de placa em um território, e 4,31 (IC 95%, 

1,92-9,68) para a presença de placa em ambos os territórios, em comparação 

com nenhuma placa em qualquer território. A presença de placa nas artérias 

femoral e carótida teve um valor preditivo positivo ajustado por idade e sexo de 

84% para a presença de placa em coronária e um valor preditivo negativo de 

44% (31). 

Em um estudo japonês (32), a DAC sintomática após o primeiro episódio 

de AVCI foi rara (1,1%), mas a DAC assintomática foi identificada por cintilografia 

miocárdica em quase um quarto dos pacientes (214 dos 903 pacientes 

estudados). Destes, 76 foram submetidos a angiografia e 61 (80,3%) 

apresentaram estenose significativa (> 75%) de uma artéria coronária. 

Apesar de todas estas evidências de associação entre AVCI e 

aterosclerose sistêmica, não há recomendações fortes para a investigação de 

rotina de doença polivascular que, portanto, tende a ser subdiagnosticada e 

subtratada em pacientes com AVCI (26). 

 

1.1.3 Acidente Vascular Isquêmico (AVCI) aterotrombótico e doença 

arterial coronária (DAC) 

 

É comum que a DAC seja assintomática em pacientes com AVCI 

aterotrombótico. Estudos transversais sugerem que a gravidade da DAC 

assintomática seja maior em pacientes com AVCI aterotrombótico, comparado 

ao risco em pacientes com AVCI por outras etiologias (33). Placas de 

aterosclerose foram encontradas nas coronárias de 79%, e sinais de IAM em 
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46% de autópsias de pacientes com AVCI aterotrombótico (34). No estudo 

PRECORIS (Prevalence of asymptomatic Coronary artery disease in Ischemic 

Stroke study), 274 pacientes com AVCI não incapacitante ou AIT não-

cardioembólico foram submetidos à angiografia coronária por tomografia. Em 

20% dos pacientes, foram encontradas estenoses ≥ 50% assintomáticas em 

artérias coronárias (35). 

Chimowitz e colegas compararam a frequência dos resultados de testes 

de estresse cardíaco anormais em 30 pacientes com AVCI ou AIT por 

aterosclerose de grandes artérias (i.e., artéria carótida cervical ou grande artéria 

intracraniana) e em 39 pacientes com outras causas de AVCI (doença 

microvascular, embolia cardíaca ou AVCI criptogênico). Nenhum dos pacientes 

tinha DAC sintomática. A presença de fatores de risco foi semelhante nos dois 

grupos, mas os pacientes com aterosclerose carotídea cervical ou intracraniana 

tiveram uma frequência significativamente maior de DAP, enquanto os pacientes 

com outras causas de AVCI tiveram uma frequência significativamente maior de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). A taxa de resultados de testes de estresse 

anormais foi significativamente maior (50%) no grupo com estenoses na artéria 

carótida cervical ou em artérias intracranianas que no grupo de AVCI por outras 

causas (23%). A análise de regressão logística mostrou que o tabagismo e a 

aterosclerose carotídea ou intracraniana foram os únicos fatores de risco 

independentes para os resultados de testes de estresse anormais neste estudo  

(36). 

Vários trabalhos destacam a forte associação entre aterosclerose na artéria 

carótida interna, em sua porção extracraniana, e DAC (33, 37-39). Alguns 

autores relataram uma frequência de até 77% de DAC (definida como estenose 



Introdução 
............................................................................................................................... 
 

 
 

7 

≥ 50% ou intervenção percutânea anterior / cirurgia de revascularização do 

miocárdio) em pacientes sintomáticos ou assintomáticos admitidos para 

angioplastia e colocação de stent na artéria carótida interna (40, 41). 

Pacientes com AVCI de etiologia aterotrombótica apresentam alto risco de 

eventos coronários ateroscleróticos (20% em 10 anos). Os riscos estimados de 

eventos coronários em indivíduos com AVCI são apresentados nas Tabelas 2 e 

3. De acordo com Lackland et al., 2012, para fins de prevenção primária, o AVCI 

deve ser incluído entre os desfechos de doença cardiovascular em algoritmos 

de avaliação de risco absoluto (27).  

 

Tabela 2. Relação entre acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) por 
qualquer etiologia e frequência de DAC assintomática 

Autor, ano Desenho n População 
Método 

diagnóstico 

Frequência de 

DAC 

assintomática 

Macko et al., 

1997 (42) 

Coorte 

prospectivo 
31 

AVCI de várias 

etiologias 
Teste ergométrico 29% 

Chimowitz et 

al., 1997 (36) 

Coorte 

prospectivo 
69 

AIT ou AVCI 

minor de várias 

etiologias (não-

aterotrombótico) 

Estudos de 

perfusão cardíaca 

com dipiridamol 

ou adenosina e 

teste ergométrico 

23% 

Hoshino et 

al., 2008 (43) 

Coorte 

prospectivo 
104 

AVCI de várias 

etiologias 

Angiografia 

coronária por 

tomografia 

37,5% de DAC 

significativa (≥ 

50%) 

continua 
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Amarenco et 

al., 2011 (31) 

Coorte 

prospectivo 
405 

AVCI de várias 

etiologias 

Angiografia 

coronária por 

subtração digital 

26% de DAC 

significativa (≥ 

50%) e 62% de 

qualquer grau de 

DAC 

Gunnoo et al., 

2016 (22) 
Metanálise 4869 

AVCI de várias 

etiologias 

Métodos 

anatômicos 

32% de estenose 

coronária (≥ 50%) 

e 52% de qualquer 

grau de DAC 

conclusão 
FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
AIT: acidente isquêmico transitório; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; DAC: doença arterial coronariana. 

 

 

Tabela 3. Relação entre acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) de 
etiologia aterotrombótica e frequência de DAC assintomática 

Autor, ano Desenho n População 
Método 

diagnóstico 

Frequência de 

DAC 

assintomática (%) 

Di Pasquale 

et al.,1991 

(44) 

Coorte 

prospectiva 
38 

AVCI de 

etiologia 

carotídea  

Estudos de 

perfusão cardíaca 

com dipiridamol 

61% 

Urbinati et al., 

1992 (45) 

Coorte 

prospectiva 
106 

AVCI de 

etiologia 

carotídea 

Teste ergométrico 37% 

Chimowitz et 

al., 1997 (36) 

Coorte 

prospectivo 
69 

AIT ou AVCI 

minor 

aterotrombótico 

Estudos de 

perfusão cardíaca 

com dipiridamol ou 

adenosina e teste 

ergométrico 

50% 

continua 
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Arenillas et al, 

2005 (46) 

Coorte 

prospectivo 
186 

AIT ou AVCI 

minor com 

estenoses 

intracranianas 

Teste de estresse 

com SPECT 
52% 

Nighoghossia

n et al., 2006 

(47) 

Coorte 

prospectivo 
60 

AIT ou AVCI 

minor 

aterotrombótico 

ECO estresse com 

dobutamina 
15% 

Arauz et al, 

2010 (48) 

Coorte 

prospectiva 
125 

AVCI 

aterotrombótico 

Estudos de 

perfusão cardíaca 
33% 

Yoo et al., 

2012 (49) 

Coorte 

prospectiva 
1304 

AVCI 

aterotrombótico, 

Angiografia 

coronária por 

tomografia 

32,3% de DAC 

significativa (≥ 50%) 

e 70,1% de 

qualquer grau de 

DAC 

conclusão 
FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de                                                                                                                           
AIT: acidente isquêmico transitório; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; DAC: doença arterial coronariana; 
SPECT:  tomografia computadorizada por emissão de fóton único; ECO: ecocardiograma. 

 

1.2 Escore de cálcio coronário – conceito e importância 

 

Além da presença de estenoses ou placas, a aterosclerose nas artérias 

coronárias pode ser indiretamente estimada pelo escore de cálcio coronário de 

Agatston (CAC). O CAC mede a presença e extensão das placas 

ateroscleróticas calcificadas nas artérias coronárias e é um importante marcador 

de aterosclerose subclínica. Grandes estudos prospectivos demonstraram que o 

CAC é um excelente preditor não invasivo de risco cardiovascular aterosclerótico 

(50-52). Associa-se de forma independente com os riscos de IAM, mortalidade 

cardiovascular e mortalidade geral (53-55).  
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Em uma metanálise que incluiu 27.622 pacientes sem manifestação prévia 

de doença cardiovascular, a presença de CAC > 0 indicou um aumento de 4,3 

vezes no risco dos principais eventos coronarianos (56). No estudo MESA, as 

frequências anuais de eventos cardiovasculares em indivíduos assintomáticos 

foram: CAC zero, 0,4%; CAC 1-100, 0,8% e CAC> 100, 2,4% (57). Detrano et al. 

2008 analisou dados de 6.722 pacientes em quatro grupos étnicos e relatou que 

pontuações de CAC aumentadas entre 101 e 300 e acima de 300 estavam 

relacionadas, quase 8 vezes e quase 10 vezes, respectivamente, a um maior 

risco de qualquer evento coronário (55).  

É importante ressaltar que apesar da relação entre a presença e a 

gravidade dos fatores de risco clássicos para a aterosclerose com a calcificação 

arterial coronária, a pesquisa do CAC incrementa a avaliação clínica realizada 

pelas calculadoras de risco tradicionais para a doença aterosclerótica 

cardiovascular (DACV), como o Escore de Risco de Framingham (ERF) ou as 

Pooled Cohort Equations (PCE) em indivíduos assintomáticos de risco 

intermediário (50, 58).  

A pontuação intermediária no ERF corresponde ao risco de 5-20% em 10 

anos de morte ou de IAM nos homens e de 5-10%, nas mulheres. Também são 

considerados como de risco intermediário indivíduos classificados inicialmente 

como baixo risco, porém com histórico familiar de doença cardiovascular (DCV) 

prematura (59).  

As PCE, que devem ser usadas para estratificação de risco de DACV de 

acordo com as recomendações da ACC/AHA de 2013 (60), usam as mesmas 

variáveis do ERF (61), divididas em variáveis contínuas (idade, pressão arterial 

sistólica, colesterol total, HDL-c) e categóricas (gênero, tratamento ou não da 
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hipertensão arterial, presença ou não de diabetes mellitus e tabagismo), além da 

etnia (60). Esse método de avaliação de risco quantitativo prevê o risco em 10 

anos de desenvolvimento de um primeiro evento cardiovascular, definido como 

IAM não fatal, morte por DAC ou AVCI fatal ou não fatal entre pessoas não 

portadoras de DCV (62, 63). São considerados de risco limítrofe indivíduos com 

estimativas entre 5% e < 7.5% e de risco intermediário, entre ≥ 7,5 e < 20% (64). 

Segundo as diretrizes de prevenção primária da ACC/AHA de 2019, nos 

indivíduos de risco limítrofe (5% a < 7,5%) e intermediário (≥ 7,5% a < 20%), 

devem ser consideradas características clínicas ou laboratoriais adicionais para 

revisar a estimativa de risco de DACV em 10 anos. Essas características podem 

incluir: história familiar de DCV prematura, doença inflamatória crônica (artrite 

reumatoide, lúpus ou Infecção por HIV), história de pré-eclâmpsia ou parto 

prematuro, menopausa precoce, disfunção erétil, doença renal crônica, 

síndrome metabólica, marcadores inflamatórios persistentemente elevados ou 

biomarcadores lipídicos elevados. Após essa consideração, se ainda houver 

incerteza sobre a confiabilidade da estimativa de risco para os indivíduos nas 

categorias de risco limítrofe ou intermediária, mais testes para documentar a 

aterosclerose coronária subclínica são indicados para reclassificar com mais 

precisão a estimativa de risco para cima ou para baixo. Nos adultos de risco 

intermediário ou limítrofe, usa-se o CAC com o propósito de tomar uma decisão 

no tratamento preventivo. Se o CAC for zero, é razoável suspender a terapia 

com estatinas e reavaliar em 5 a 10 anos, desde que as condições de risco 

adicionais estejam ausentes. Se a pontuação do CAC ≥ 100 ou percentil ≥ 75º, 

o indivíduo é reclassificado para alto risco e é orientado a iniciar a terapia com 

estatina (64). 
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1.2.1 Presença do Escore de cálcio coronário (CAC) em pacientes com 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) 

 

Alguns estudos investigaram a frequência de DAC significativa em 

pacientes com AVCI ou AIT (35, 49, 65). No entanto, poucos estudos 

mensuraram o CAC em pacientes com AVCI.  

Iwasaki e colegas mensuraram o CAC em 151 pacientes com AVCI não 

cardioembólico, sem doença carotídea sintomática e sem DAC conhecida (grupo 

de AVCI) e em 151 pacientes sem AVCI e sem DAC, pareados por sexo e idade 

(grupo controle). Os valores do CAC foram significativamente maiores no grupo 

de AVCI do que no grupo controle. Portanto, foi notada uma  alta taxa de DAC 

subclínica em pacientes com AVCI e um quarto deles apresentava DAC de alto 

risco (66).  

Beigneux e colegas avaliaram uma coorte prospectiva de 274 pacientes 

com AVCI não incapacitante ou AIT não-cardioembólicos, sem DAC conhecida, 

que foram submetidos a angiografia computadorizada de artérias coronárias e a 

tomografia para mensuração de CAC.  Detectaram estenoses coronárias ≥ 50% 

assintomáticas em 18% dos pacientes. Na análise multivariada, o CAC foi 

fortemente associado à presença de estenose oculta de artéria coronária (OR 

=14,8 [1,8–120,3] para CAC [1–100] e 70,9 [8,9–562] para CAC > 100 (65). 

Não há, porém, estudos realizados em uma população multiétnica 

comparando especificamente a presença do CAC em indivíduos sem DAC 

conhecida, com AVCI aterotrombótico e sem AVCI. 
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2. Objetivos 

 

O objetivo primário desse estudo foi comparar a frequência de escore de 

cálcio coronário maior ou igual a 100 em indivíduos sem sintomatologia coronária 

e AVCI por aterosclerose em artéria carótida interna cervical e/ou aterosclerose 

intracraniana (Grupoatero), e em indivíduos sem AVCI (Grupocontrole) com idade e 

sexo semelhantes.  

Os objetivos secundários foram: 

 Comparar a frequência de CAC maior que zero nos 2 grupos (Grupoatero 

e Grupocontrole); 

 Comparar a frequência de CAC ≥ 100 em indivíduos sem sintomatologia 

coronária e AVCI por aterosclerose de carótida interna cervical e 

aterosclerose intracraniana (Grupoaterocerv_e_intra), em indivíduos com AVCI 

por aterosclerose de carótida interna cervical ou aterosclerose 

intracraniana (Grupoaterocerv_ou_intra), e no Grupocontrole. 

 Comparar a frequência de CAC > 0 nos subgrupos (Grupoaterocerv_e_intra, 

Grupoaterocerv_ou_intra e Grupocontrole); 

 Comparar os valores absolutos do CAC nos grupos (Grupocontrole e 

Grupoatero)  

 Comparar os valores absolutos do CAC nos subgrupos (Grupocontrole, 

Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra); 

 Comparar a frequência de CAC por percentil no Grupoatero e no 

Grupocontrole; 

 Realizar análises multivariadas para identificar fatores associados de 

forma independente a CAC ≥ 100, a CAC > 0 e a valores absolutos do 
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CAC, no Grupoatero ou nos subgrupos (Grupoaterocerv_ou_intra e 

Grupoaterocerv_e_intra). 

 Comparar a proporção de indivíduos do Grupoatero ou de seus subgrupos, 

e os do Grupocontrole que apresentaram CAC > 0 em três artérias 

coronárias, sugerindo maior gravidade de doença coronária. 

 Comparar o CAC em subgrupos com diferentes graus de 

comprometimento arterial polivascular por aterosclerose. 
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3. Métodos 

 

Neste estudo observacional transversal, os indivíduos foram recrutados por 

amostra de conveniência nos ambulatórios de Doenças Cerebrovasculares do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) e do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo 

(HSP), no período de setembro de 2015 a março de 2018. 

 

3.1 Critérios de elegibilidade 

 

 Foram incluídos indivíduos com idades entre 45 e 80 anos capazes de 

compreender o estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A); 

 Foram excluídos indivíduos com história de DAC ou presença de onda 

Q patológica no eletrocardiograma (ECG); 

 Indivíduos do grupo controle, com idade e sexo semelhantes aos dos 

pacientes, foram recrutados entre acompanhantes (não 

consanguíneos) de outros pacientes no ambulatório de Doenças 

Cerebrovasculares do HCFMUSP. Por exemplo, a esposa de um 

paciente do sexo masculino poderia ser o controle de uma paciente do 

sexo feminino com idade semelhante. 

Abaixo, os critérios específicos para o grupo de pacientes com 

aterosclerose (Grupoatero) e o grupo (Grupocontrole): 

Grupoatero 

 Critérios de inclusão:  
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o AVCI no território da artéria carótida interna (ACI) ou 

vertebrobasilar (VB) nos últimos 15 anos, confirmado por TC ou 

RM; 

o Estenose ≥ 50% em uma ACI cervical, em uma artéria intracraniana 

ou em ambas, diagnosticada por angiotomografia computadorizada 

(angio-TC), angiorressonância magnética (ARM) ou angiografia 

digital até 6 meses após o AVCI. Pelo menos uma das estenoses 

deveria estar presente no território arterial do AVCI. 

Foram definidos dois subgrupos de acordo com os critérios abaixo: 

 Grupoaterocerv_ou_intra: AVCI no território da ACI ou VB nos últimos 15 

anos, confirmado por TC ou RM; estenose ≥ 50% em uma artéria cervical 

ou intracraniana, diagnosticada por angio-TC, ARM ou angiografia em 

até 6 meses após o AVCI; 

 Grupoaterocerv_e_intra: AVCI no território da ACI ou VB nos últimos 15 anos, 

confirmado por TC ou RM; estenose simultânea, ≥ 50% em uma artéria 

cervical e em uma artéria intracraniana, diagnosticada por angio-TC, 

ARM ou angiografia em até 6 meses após o AVCI. 

Critérios de exclusão: 

o Fonte de embólica cárdio-aórtica de médio ou alto de risco segundo 

os critérios do CCS. Todos os pacientes foram investigados com 

eletrocardiograma de 12 derivações e ecocardiograma 

transtorácico, em até 6 meses após o AVCI. 

o Outra etiologia determinada de acordo com o CCS. 
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o Presença de outro AVCI em território de grande artéria, na 

ausência de estenose ≥ 50% na artéria responsável pelo 

suprimento daquele território. 

Grupocontrole 

 Critérios de inclusão: 

o Idade e sexo comparáveis aos dos sujeitos do Grupoatero. 

 Critérios de exclusão: 

o Antecedente de sintomatologia de AIT ou AVCI;  

o Estenose ≥ 50% em artérias do sistema carotídeo ou vertebro-

basilar, avaliadas por ARM intracraniana sem contraste ou Doppler 

transcraniano (DTC) + Doppler de carótidas e vertebrais. 

Um único radiologista analisou todos os exames de imagem 

(angiorressonância magnética de crânio) e classificou as estenoses arteriais 

como ≥ 50% ou <50%. A metodologia dos exames de angiorressonância está no 

anexo E. A metodologia dos exames de Doppler transcraniano e do Doppler de 

carótidas e vertebrais está no anexo F.  

 

3.2 Características dos participantes  

 

Os seguintes dados foram coletados:  

 Idade, anos de escolaridade, sexo e cor da pele de acordo com 

autoclassificação (67) nas seguintes categorias: negros e pardos; 

brancos e amarelos (asiáticos).  

 Antecedentes de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, história 

familiar de AVCI, tabagismo, índice tornozelo-braquial (ITB) alterado, 
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síndrome metabólica, uso de drogas antiplaquetárias, uso de medicação 

antidiabética e anti-hipertensiva e uso de estatinas. O ITB é o método 

padrão para diagnóstico de DAP, uma vez que detecta tanto casos 

sintomáticos como assintomáticos da doença. O ITB em repouso é um 

teste simples e não invasivo que é obtido medindo-se a pressão arterial 

sistólica nos braços (artérias braquiais) e nos tornozelos (artérias tibiais 

anteriores e posteriores) na posição supina usando um dispositivo de 

Doppler vascular. O ITB de cada perna é calculado dividindo-se a maior 

pressão das artérias do tornozelo (artéria tibial anterior ou posterior) pela 

maior pressão arterial dos membros superiores (braço direito ou 

esquerdo) (68). As definições e metodologia para essas variáveis 

encontram-se no anexo G.  

 O risco cardiovascular foi calculado pelas PCE de acordo com as 

recomendações ACC/AHA de 2013 (60). As PCE utilizam uma 

modelagem estatística mais moderna que permite maior flexibilidade na 

acomodação das variáveis clínicas utilizadas para predição do risco. As 

variáveis utilizadas são as mesmas para o escore de risco global de 

Framingham (61), divididas em variáveis contínuas (idade, pressão 

arterial sistólica, colesterol total, HDL-c) e categóricas (gênero, 

tratamento ou não da hipertensão arterial, presença ou não de diabetes 

mellitus e tabagismo), além da etnia (60). Esse método de avaliação de 

risco quantitativo prevê o risco em 10 anos de desenvolvimento de um 

primeiro evento cardiovascular, definido como IAM não fatal, morte por 

DAC ou AVC fatal ou não fatal entre pessoas não portadoras de doença 

cardiovascular (62, 63). No nosso estudo, aplicamos as PCE também no 
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Grupoatero, mesmo sabendo que elas não têm finalidade para pacientes 

já com doença aterosclerótica manifesta. Lançamos mão desse recurso 

para ter um parâmetro numérico dos fatores de risco cardiovasculares 

para comparação com o Grupocontrole. 

 Os resultados de exames laboratoriais de rotina realizados dentro de 6 

meses da data do recrutamento foram retirados dos prontuários do 

Grupoatero. Os exames avaliados foram: glicemia de jejum, hemoglobina 

glicada, colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicérides. Foi realizado 

também um cálculo do LDL estimado como se o paciente não usasse 

estatina, para aqueles em uso desse tipo de medicação. O valor dos 

pacientes em uso de estatina foi corrigido acrescentando-se 30% ao 

valor de LDL: [LDL-C level+(30% x LD-C level]  (69). Utilizamos esse 

valor de LDL estimado sem estatina para cálculo das PCE como outra 

variável a ser analisada. Dessa forma, pudemos estimar o risco 

cardiovascular como se o paciente não usasse estatina. Essa análise foi 

realizada porque há evidências de que a terapia com estatina pode 

influenciar o desenvolvimento da CAC (70). Nomeamos essa variável 

como “PCE sem estatina”. Utilizamos o valor de corte de LDL-c < 70 

mg/dl como alvo para classificar um controle adequado do colesterol 

(71).  

 Os exames de sangue foram solicitados para controles e pacientes, caso 

não tivessem sido realizados dentro de 6 meses antes do recrutamento. 

Todos os exames foram realizados na Divisão de Laboratório Central do 

HCFMUSP. A metodologia para realização e análise dos exames 

laboratoriais está descrita no anexo D. 
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 A gravidade das déficits neurológicos causados pelo AVCI foi definida 

pelos escores da National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (72-

74) e a gravidade da incapacidade, pela Escala de Rankin Modificada 

(73, 75). 

 

3.3 Desenho de estudo  

 

Nesse estudo transversal, a avaliação clínica ocorreu no HCFMUSP e os 

exames de CAC, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (INCOR). As Figuras 1 e 2 mostram 

como foi realizado o protocolo de estudo nos pacientes do Grupoatero e do 

Grupocontrole. Foi elaborado um manual para coleta de dados, que foi seguido 

pelos pesquisadores (Anexo B). Os dados foram coletados em formato de 

entrevista estruturada em formulários padronizados (Anexo C). 
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; HSP: Hospital São Paulo; 
INCOR: Instituto do Coração 

Figura 1 – Protocolo para Grupoatero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triagem ambulatório de neurologia vascular – 
HCFMUSP e HSP 

 

Aplicação dos critérios de inclusão 
 

 

Entrevista estruturada 
 

 

Exame de Escore Cálcio - INCOR 
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
ARM: angiorressonância magnética; DCV: doença cardiovascular; DTC: doppler transcraniano; ECG: eletrocardiograma; 
HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; INCOR: Instituto do Coração 

Figura 2 – Protocolo para Grupocontroler  

 

 

 

 

Triagem ambulatório de neurologia 
vascular – HCFMUSP - sexo e idade 

compatíveis 

 

Aplicação dos critérios de inclusão 
 

 

ECG sem onda Q patológica 

ARM cerebral ou DTC sem estenoses 
intracranianas ≥50% e DCV sem 

estenoses carotídeas extracranianas ≥ 
50% 

 

 

Entrevista estruturada, coleta de exames 
laboratoriais e Escore de Cálcio (INCOR) 
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  3.4 Desfechos 

 

3.4.1. Desfecho primário 

 

O desfecho primário é a frequência de CAC ≥ 100 nos dois grupos 

(Grupocontrole e Grupoatero). 

 

3.4.2. Desfechos secundários 

 

Os desfechos secundários são:  

 A frequência de CAC > 0 nos 2 grupos (Grupocontrole e Grupoatero); 

 A frequência de CAC ≥ 100 nos subgrupos (Grupocontrole, 

Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra); 

 A frequência de CAC > 0 nos subgrupos (Grupocontrole, 

Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra); 

 Os valores absolutos do CAC nos grupos (Grupocontrole e Grupoatero) e 

subgrupos (Grupocontrole, Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra); 

 A frequência de CAC por percentil no Grupoatero e no Grupocontrole; 

 As variáveis associadas de forma independente com CAC ≥ 100, CAC 

> 0 ou valor absoluto do CAC (em escala logarítmica); 

 A frequência de CAC > 0 de acordo com a gravidade da doença 

coronária nos grupos (Grupocontrole e Grupoatero) e subgrupos 

(Grupocontrole, Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra). A gravidade da 

doença coronária foi definida por presença de CAC > 0 em três artérias 

coronárias simultaneamente; 
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 A frequência de CAC ≥ 100 ou CAC > 0 em subgrupos com diferentes 

graus de comprometimento arterial polivascular por aterosclerose. O 

comprometimento arterial polivascular foi definido por acometimento 

em mais de um território arterial por aterosclerose simultaneamente, 

podendo ser: intracraniano e cervical; intracraniano e ITB alterado; 

cervical, intracraniano e ITB alterado.  

 

3.5 Aquisição de dados da Tomografia computadoriza (TC) 

 

Os indivíduos elegíveis tiveram agendado, no INCOR, seu exame de 

avaliação do CAC, de forma consecutiva, em tomógrafo com 320 colunas de 

detectores (Aquilion ONE, Toshiba Medical System, Japão),  

O protocolo consta de aquisição prospectiva em apneia inspiratória, sob 

monitorização eletrocardiográfica e sem uso de contraste iodado. O campo de 

visão (FOV) variou entre 100 e 160 mm de acordo com o tamanho da área 

cardíaca evidenciada nas imagens localizatórias, se estendendo da carina ao 

ápex cardíaco. Para todos os exames, a voltagem do tubo foi de 120 kV, 

enquanto sua corrente variou de 450 a 700 mA de acordo com o IMC do 

paciente. O padrão de colimação do aparelho foi de 320 x 0,5 mm e a velocidade 

de rotação de 0,35 s. Cortes sequenciais e sem espaçamento de 3,0 mm foram 

obtidos, que é o método padrão na prática clínica, conforme descrito 

previamente (53). A dosagem de radiação de um exame de escore de cálcio é 

de 1,5-4mSv. A dose de radiação solar a que todos estamos expostos em um 

ano é de 2 a 5 mSv (76). A dose aplicada de radiação ionizante (em mSv) foi 

calculada e controlada em todos os casos. 
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 Avaliação das Imagens do Escore de cálcio coronariano 

 

 De forma semiautomática, o software da estação de trabalho detecta e 

apresenta através de sinal colorido as regiões coronarianas que contenham 

pixels contíguos com atenuação igual ou superior a 130 HU, correspondentes a 

áreas preenchidas por cálcio (Figura 1). Essas regiões são selecionadas 

individualmente de forma manual, sendo informado a quais regiões pertencem 

(DA, Cx ou CD) e atribuído um escore, que resulta do produto da área da 

calcificação pela sua densidade. Depois de somados os escores de cada uma 

dessas regiões, obtém-se o CAC total de Agatston para o paciente. As imagens 

foram analisadas de forma encoberta através de uma estação de trabalho 

dedicada (Aquarius, Intuition Edition, TeraRecon Inc., Version 4.4.11, California, 

USA), por um único cardiologista experiente, utilizando o sistema de escore 

previamente descrito por Agatston et al (53). Todos os sujeitos foram 

categorizados em CAC > 0 e CAC ≥ 100. 

 

3.6 Análises estatísticas 

 

As variáveis contínuas são expressas como média ± desvio padrão (DP), 

enquanto as variáveis categóricas são apresentadas como valores absolutos e 

suas frequências. Calculamos os percentis referentes aos valores absolutos dos 

CAC com a calculadora do estudo MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

(58)); https://www.mesa-nhlbi.org/Calcium/input.aspx). 

As comparações entre os grupos (Grupoatero e Grupocontrole) foram 

realizadas com testes t não pareados, testes de Mann-Whitney, teste da razão 

https://www.mesa-nhlbi.org/Calcium/input.aspx
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de verossimilhança, testes de qui-quadrado ou exatos de Fisher, de acordo com 

a natureza e distribuição dos dados. 

As comparações entre as frequências de CAC “zero ou > 0” ou CAC “< 100 

ou ≥ 100” em cada grupo ou subgrupo (Grupoaterocerv_e_intra ou Grupoaterocerv_ou_intra) 

foram realizadas com regressão logística bivariada. Intervalos de confiança e 

Odds Ratios foram calculados. O cálculo de tamanho da amostra não foi 

formalmente realizado porque não havia dados preliminares disponíveis.  

As comparações dos valores absolutos do CAC entre os grupos foram 

realizadas com o Teste de Mann-Whitney e entre os subgrupos com o teste de 

Kruskal-Wallis. As análises post hoc foram feitas com comparações múltiplas de 

Dunn. 

Para as análises multivariadas, foi utilizada regressão logística múltipla 

para identificar fatores associados de forma independente com CAC ≥ 100 ou 

CAC > 0. As variáveis independentes foram:  

 PCE e Grupoatero (Modelo 1); 

 PCE sem estatina e Grupoatero (Modelo 2).  

o Com o valor do LDL estimado como se o paciente não usasse 

estatina (obtido acrescentando 30% ao valor de LDL do paciente 

em uso de estatina) (69), calculamos as PCE novamente e 

definimos como outra variável, chamada de PCE sem estatina. 

Também avaliamos os escores absolutos de cálcio como uma variável 

contínua, usando o logaritmo de base 10 da soma do CAC mais 1 (log10 [CAC 

+ 1]). A adição de 1 ao escore de cálcio antes da transformação logarítmica foi 

realizada para que pacientes com escore de cálcio zero pudessem ser incluídos 

na análise, como descrito anteriormente (55). Essa análise de regressão linear 
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do Log (CAC +1) foi feita com as mesmas variáveis dos Modelos 1 e 2 descritos 

acima e com os subgrupos (Grupoaterocerv_e_intra ou Grupoaterocerv_ou_intra). 

Testamos a associação do número de territórios arteriais com o CAC. O 

número de territórios arteriais foi avaliado como variável contínua, enquanto o 

CAC foi analisado de forma binária, tanto em CAC = 0 vs. CAC > 0 quanto em 

CAC < 100 vs. CAC ≥ 100.  

Os valores de p < 0,05 foram considerados significativos. Os testes foram 

realizados usando a versão 22.0 do SPSS for Windows. 

 

3.7 Ética 

 

O estudo foi aprovado em 05 de agosto de 2015 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAAE 32281814.6.0000.0068), sob o número 

do parecer 1.175.113. Todos os pacientes assinaram o TCLE. 

 

3.8 Financiamento 

 

Esta pesquisa foi apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

(concessão nº 2014 / 03950-2; pesquisadora responsável: Adriana Conforto).
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4. Resultados 

 

4.1 Características dos pacientes 

 

A Figura 3 mostra o fluxograma de recrutamento dos indivíduos do 

Grupoatero (n = 80) e do Grupocontrole (n = 40). Dos 80 pacientes do Grupoatero, 

apenas 5 foram provenientes do HSP, os demais do HCFMUSP.  

A Tabela 4 apresenta as características dos indivíduos incluídos. No 

Grupoatero, a mediana da pontuação na escala modificada de Rankin foi 2 

(intervalo, 0-5); a mediana da pontuação na NIHSS no momento da inclusão, 1,5 

(0-16) e a mediana do intervalo entre o AVCI e a inclusão no estudo, 2 anos (0-

11,5). Mais da metade (55%) dos pacientes foram avaliados no primeiro ano pós-

AVC e 32,5%, dentro de 2-5 anos. 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto a idade, sexo, 

diagnóstico de hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo, síndrome metabólica 

e risco cardiovascular de acordo com as pooled cohort equations (PCE). 

Hiperlipidemia, história familiar de AVCI, índice tornozelo-braquial (ITB) anormal, 

uso de drogas antiplaquetárias, uso de medicação anti-diabética e anti-

hipertensiva, assim como uso de estatinas foram mais frequentes no Grupoatero 

do que no Grupocontrole. A frequência de LDL-c < 70 mg/dl foi maior no Grupoatero, 

que apresentou maior frequência de uso de estatinas do que o Grupocontrole.  
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
DAC: doença arterial coronariana; AIT: Ataque Isquêmico Transitório; AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.  

Figura 3 - Fluxograma de recrutamento dos participantes 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupoatero 

308 pacientes 

triados 

Critério de Inclusão Não = 119 

Sim = 189 

Critério de 

exclusão 

Sim = 109 

História de DAC = 55 

Onda Q patológica = 24 

Embolia cardíaca = 11 

Outros = 26 

Não = 80 

Sim = 26 

História de DAC = 9 

Onda Q patológica = 4 

História de AIT/AVCI = 7 

Outros = 10 

 

Grupocontrole 

78 pacientes 

triados 

Critério de 

Inclusão 
Não = 12 

Sim = 66 

Critério de 

exclusão 

Não = 40 
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Tabela 4 - Características dos participantes 

Característica 
Grupoatero  Grupocontrole  

P-valor 
(n=80) (n=40) 

Idade (anos) 64,5 ± 7,6 64,2 ± 6,3 0,8172 

Escolaridade (anos) 6,81 ± 4,7 6,82 ± 4,9 0,7663 

Sexo masculino (%) 67,5 55 0,1801 

Cor da pele (%)       

     Negros e pardos 44,4 47,5 0,3024 

     Brancos 53,8 50   

     Amarelos (Asiáticos) 3,8 2,5 

 

Hipertensão (%) 87,5 75 0,0831 

Diabetes (%) 45 42,5 0,7951 

Hiperlipidemia (%) 100 70 <0,0015 

LDL-c < 70 mg/dl (%) 25 5 0,008 

História familiar de AVCI (%) 51,2 20 0,0011 

PCE 20,2 ± 16,3 22,1 ± 15,3 0,7942 

Tabagismo (%) 15 12,5 0,9231 

ITB < 0,9 (%) 29 5 0,0021 

Síndrome Metabólica (%) 47,5 50 0,7961 

Antiplaquetários (%) 92,5 17,5 < 0,0011 

Estatinas (%) 97,5 40 < 0,0011 

Anti-hipertensivos 57,5 80 0,0091 

Antidiabéticos (%) 28,7 12,5 0,0091 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
1Qui-quadrado 
2Teste t-student 
3Teste de Mann-Whitney 
4Teste da razão de verossimilhança 
5Teste de Fisher 
LDL-c: colesterol lipoproteína de baixa densidade; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; PCE; pooled cohort 

equations; ITB: índice tornozelo-braquial. 
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4.2 Desfechos 

 

4.2.1. Desfecho primário 

 

O desfecho primário, CAC ≥ 100, foi encontrado em 46,3% (n= 37) dos 

indivíduos do Grupoatero e em 32,5% (n= 13) no Grupocontrole (OR, 1,79; 0,81-3,96; 

p = 0,152).  

 

4.2.2 Desfechos secundários 

 

CAC > 0 no Grupocontrole e Grupoatero 

CAC > 0 foi encontrado em 85% (n= 68) dos indivíduos do Grupoatero e em 

57,5% (n=23) do Grupocontrole (OR, 4,19; 1,74-10,07; p = 0,001).  

 

CAC ≥ 100 nos subgrupos (Grupocontrole, Grupoaterocerv_e_intra e 

Grupoaterocerv_ou_intra) 

A Tabela 5 mostra os resultados do CAC ≥ 100 nos subgrupos. 

CAC ≥ 100 foi significativamente mais frequente no Grupoaterocerv_e_intra do 

que no Grupocontrole (OR 4,67; 1,21-18,04; p = 0,025). Não houve diferença 

significativa na frequência do CAC ≥ 100 entre o Grupocontrole e o 

Grupoaterocerv_ou_intra (OR 1,49, 0,66-3,39, p = 0,340). 
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Tabela 5 – Análise bivariada: Comparações entre as percentagens de 
indivíduos com escores de cálcio coronário (CAC) ≥ 100 nos 
subgrupos (Grupocontrole, Grupoaterocerv_ou_intra ou 
Grupoaterocerv_e_intra) 

Variáveis 

CAC ≥ 100 

OR1 

I.C. 95% 

P valor 

(n, %) Inferior Superior 

Grupocontrole 13 (32,5) 1    

Grupoaterocerv_ou_intra 28 (41,8) 1,49 0,66 3,39 0,34 

Grupoaterocerv_e_intra 9 (69,2) 4,67 1,21 18,04 0,025 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
1calculado usando regressão logística bivariada 

CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio 

 

CAC > 0 nos subgrupos 

 

CAC > 0 foi significativamente menos frequente no Grupocontrole do que no 

Grupoaterocerv_ou_intra ou no Grupoaterocerv_e_intra (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Análise bivariada: Comparações entre as percentagens de 
indivíduos com escores de cálcio coronário (CAC) > 0 nos 
subgrupos (Grupocontrole, Grupoaterocerv_ou_intra ou 
Grupoaterocerv_e_intra)  

Variáveis 
CAC > 0 

OR1 
I.C. 95% 

P valor 
(n, %) Inferior Superior 

Grupocontrole 23 (57,5) 1    

Grupoaterocerv_ou_intra 56 (83,6) 3,76 1,53 9,26 0,004 

Grupoaterocerv_e_intra 12 (92,3) 8,87 1,05 74,95 0,045 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
1calculado usando regressão logística bivariada 
CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio 
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Valores absolutos de escore de cálcio 

 

Os escores de cálcio coronários (CAC) foram significativamente maiores 

no Grupoatero (mediana, 75,4; intervalo: 0 - 2766,1) em comparação com o 

Grupocontrole (mediana, 11,7; intervalo: 0 - 2153,7) (p = 0,028).  

Os valores do CAC foram maiores em pacientes do Grupoaterocerv_e_intra 

(mediana, 109,51; intervalo: 0 – 2766,1) e do Grupoaterocerv_ou_intra (mediana, 

56,26; intervalo: 0 - 1817) do que no Grupocontrole. A Figura 4 mostra os resultados 

das análises de subgrupos. A diferença entre os três grupos foi estatisticamente 

significativa (p= 0,028). A análise post hoc não mostrou diferenças significativas 

entre o Grupoaterocerv_ou_intra e Grupocontrole (p = 0,194), o Grupoaterocerv_e_intra e 

Grupocontrole (p = 0,075) ou o Grupoaterocerv_ou_intra e o Grupoaterocerv_e_intra (p = 

0,308). 
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 

Figura 4 - Valores absolutos dos escores de cálcio coronário no 
Grupocontrole, Grupoaterocerv_ou_intra e no Grupoaterocerv_e_intra. A 
diferença entre os três grupos foi estatisticamente 
significativa (p= 0,028). O asterisco sinaliza o resultado 
obtido em um outlier 

 

 

A Figura 5 mostra os histogramas de frequência de escore de cálcio por 

percentil no Grupoatero e no Grupocontrole. Nota-se que no Grupocontrole a maior 

parte dos valores está próxima ao percentil zero enquanto no Grupoatero, entre 

os percentis 70 e 100.  
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
CAC: escore de cálcio coronário 

Figura 5 - Histogramas de frequência dos valores de escore de cálcio 
coronário (CAC) no Grupoatero e no Grupocontrole 

 

Análise multivariada 

 

As tabelas 7, 8 e 9 mostram os resultados das análises multivariadas. 

Nas regressões logísticas múltiplas, a variável “Grupoatero” foi 

significativamente associada, de forma independente, com CAC > 0 e com Log 

(CAC +1) mas não com CAC ≥ 100. Na regressão linear, tanto a variável 
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“Grupoatero” quanto a “PCE” tiveram uma associação independente ao Log (CAC 

+1). Os resultados obtidos com os Modelos 1 e 2 foram semelhantes. 

Em relação aos subgrupos, tanto a variável “Grupoaterocerv_e_intra” quanto a 

variável “PCE” foram significativamente associadas, de forma independente, 

com Log (CAC +1) (Tabela 10).  

 

Tabela 7 – Regressão logística múltipla considerando como variável 
dependente CAC ≥ 100 

Variáveis OR 
I.C. 95%   

Inferior Superior P valor 

Modelo 1         

PCE 1,026 1,002 1,052 0,035 

Grupoatero 1,769 0,787 3,975 0,167 

Modelo 2         

PCE sem estatina 1,025 1,002 1,049 0,035 

Grupoatero 1,754 0,781 3,942 0,174 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio; PCE: pooled cohort equations 

 

Tabela 8 – Regressão logística múltipla considerando como variável 
dependente CAC > 0 

Variáveis OR 
I.C. 95% 

P valor 
Inferior Superior 

Modelo 1     

          PCE 1,026 0,994 1,06 0,108 

Grupoatero 4,229 1,735 10,305 0,002 

Modelo 2         

PCE sem estatina 1,029 0,097 1,061 0,074 

Grupoatero 4,203 1,72 10,271 0,002 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio; PCE: pooled cohort equations 
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Tabela 9 – Regressão linear do Log (CAC +1) 

Variáveis Coeficiente 

I.C. 95% 

P valor 

Inferior Superior 

Modelo 1     

PCE 0,039 0,012 0,066 0,005 

Grupoatero 1,021 0,097 1,945 0,030 

Modelo 2     

PCE sem estatina 0,039 0,013 0,065 0,004 

Grupoatero 1,006 0,084 1,928 0,033 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio; PCE: pooled cohort equations 

 

Tabela 10 – Regressão linear do Log (CAC +1) com subgrupos 

 
 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 

OR: odds ratio; I.C.: intervalo de confiança; CAC: escore de cálcio coronário; PCE: pooled cohort equations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Coeficiente 
I.C. 95% 

P valor 
Inferior Superior 

PCE 0,038 0,011 0,065 0,007 

Grupoaterocerv_ou_intra 0,85 -0,094 1,794 0,078 

Grupoaterocerv_e_intra 1,916 0,402 3,43 0,013 
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FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 

Figura 6. Gráfico da regressão linear do Log (CAC +1) dos grupos 
(Grupocontrole, Grupoaterocerv_ou_intra e Grupoaterocerv_e_intra).  
O asterisco indica a diferença estatisticamente significativa em 
relação ao grupo controle. NS=diferença não estatisticamente 
significativa 

 

Comparação entre a percentagem de indivíduos do Grupoatero ou de seus 

subgrupos com os do Grupocontrole com CAC >0 em três artérias coronárias 

 

A Tabela 11 mostra a comparação entre a percentagem de indivíduos do 

Grupoatero ou de seus subgrupos com os do Grupocontrole com CAC > 0 em três 

artérias coronárias. O Grupoatero, o Grupoaterocerv_ou_intra e o Grupoaterocerv_e_intra 

apresentaram uma maior percentagem de indivíduos com CAC > 0 em três 

artérias coronárias do que o Grupocontrole. 
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Tabela 11 – Comparação do CAC > 0 de acordo com a gravidade da doença 
coronária (acometimento em três artérias coronárias) 

Variáveis N (%) OR 
I.C. 95% 

P valor 
Inferior Superior 

Grupos     0,013 

Grupocontrole 10 (25) 1       

Grupoatero 39 (48,8) 2,85 1,23 6,61   

Subgrupos         0,003 

Grupocontrole 10 (25) 1    

Grupoaterocerv_ou_intra 29 (43,3) 2.29 0,97 5,43   

Grupoaterocerv_e_intra 10 (76,9) 10 2,29 43,73   

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
Teste do qui-quadrado; 
CAC: escore de cálcio coronário; I.C.: intervalo de confiança; OR: odds ratio 

 

Comparação da proporção de CAC ≥ 100 ou CAC > 0 em subgrupos com 

diferentes graus de comprometimento arterial polivascular por 

aterosclerose 

 

A Tabela 12 mostra a proporção de CAC ≥ 100 ou CAC > 0 em subgrupos 

com diferentes graus de comprometimento arterial polivascular por 

aterosclerose. O Grupo zero corresponde ao grupo no qual o número de 

territórios arteriais com aterosclerose é zero, correspondendo a um indivíduo do 

Grupocontrole com ITB normal.  O Grupo 1, com apenas um território arterial 

acometido (podendo este ser intracraniano, cervical ou ITB alterado); Grupo 2, 

dois dentre estes territórios; Grupo 3, três dentre estes territórios. Houve uma 

tendência, com diferença estatística significativa, de quanto maior o número de 

territórios arteriais acometidos por aterosclerose, maior a proporção de 

indivíduos com CAC ≥ 100 ou CAC > 0.  
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Tabela 12 - Comparação da proporção de CAC ≥ 100 ou CAC > 0 em 
subgrupos com diferentes graus de comprometimento arterial 
polivascular por aterosclerose 

 Número de territórios com aterosclerose  

Variáveis  0 1 2 3 P trend 

CAC ≥ 100 (n,%) 12 (31,6) 19 (38,8) 16 (55,2) 2 (66,7) 0,035 

CAC > 0 (n,%) 21 (55,3) 40 (81,6) 25 (89,7) 3 (100) 0,001 

FONTE: Araújo, Ana Luíza Vieira de 
0 = nenhum território arterial acometido por aterosclerose 
1= um território arterial com aterosclerose 
2= dois territórios arteriais com aterosclerose 
3= três territórios arteriais com aterosclerose 
CAC: escore de cálcio coronário, Trend: Qui-quadrado de tendência 
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5. Discussão 

 

Relatamos, pela primeira vez na literatura, uma proporção 

significativamente maior de aterosclerose coronária subclínica (CAC > 0) em 

indivíduos com AVCI causados por aterosclerose cervicocefálica do que em um 

grupo controle sem AVCI. A frequência de aterosclerose coronária mais extensa 

(CAC ≥ 100) foi maior no Grupoatero do que no Grupocontrole, porém a diferença 

não alcançou significância estatística. É interessante notar que CAC ≥ 100 foi 

significativamente mais frequente no subgrupo com maior extensão de 

aterosclerose (Grupoaterocerv_e_intra), mas não no subgrupo com aterosclerose 

restrita às artérias intra ou extracranianas (Grupoaterocerv_ou_intra).  

Verificamos que 85% dos pacientes do Grupoatero apresentavam CAC > 0, 

apesar da ausência de sintomas de DAC. O CAC > 0 foi significativamente maior 

tanto no Grupoaterocerv_ou_intra quanto no Grupoaterocerv_e_intra, em relação ao 

Grupocontrole. Portanto, o AVCI aterotrombótico deve ser considerado como um 

sinal de alerta para reforçar as medidas de prevenção secundária, não apenas 

para prevenir a recorrência do AVCI, mas também para diminuir o risco 

cardiovascular global. Medicações antiplaquetárias e estatinas são 

recomendados para pacientes com AVCI aterotrombótico, de acordo com as 

diretrizes atuais. Mas o reconhecimento de um risco maior de mortalidade por 

IAM nesses pacientes do que em indivíduos com fatores de risco semelhantes 

sem histórico de AVCI pode contribuir para fortalecer a adesão ao tratamento. 

A análise multivariada mostrou uma associação independente do AVCI 

causado pela aterosclerose (Grupoatero) com maiores valores de CAC. Isso 

sugere que pacientes com AVCI causado por aterosclerose tenham um risco 
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maior de eventos cardiovasculares ou de morte por todas as causas do que 

indivíduos sem AVCI, com risco vascular estimado comparável (77).  

A análise multivariada também mostrou uma associação independente 

entre o Grupoaterocerv_e_intra com maiores valores de CAC. Esses resultados 

sugerem que pacientes com AVCI por aterosclerose cervicocefálica mais 

extensa tenham maior chance de apresentar aterosclerose coronária subclínica 

e, portanto, maior risco futuro de eventos coronários. Esse maior risco poderia 

apontar uma necessidade de uma avaliação mais detalhada destes pacientes 

para a DAC, já que muitos pacientes após o AVCI apresentam incapacidades 

físicas que poderiam mascarar o surgimento de sintomas anginosos 

relacionados à mobilidade e retardar o diagnóstico de DAC obstrutiva (78, 79). 

Adicionalmente, nossos resultados aventam a possibilidade do uso de 

medidas mais agressivas de tratamento para esses subgrupos de muito alto 

risco, como o uso dos inibidores da PSCK9 nos pacientes com AVCI por 

aterosclerose cervicocefálica e LDL ≥ 70 mg/dl a despeito de uso de doses 

otimizadas de estatina (80-83). No entanto, ensaios clínicos futuros são 

necessários para confirmar esta hipótese. 

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo que comparou o CAC em 

pacientes com AVCI causado especificamente por aterosclerose de grandes 

artérias, sem DAC, e um grupo controle sem AVCI, com risco vascular 

comparável. Estudos anteriores investigaram taxas de DAC subclínica com 

angiotomografia de coronárias em pacientes com AVCI de diversas etiologias 

(22, 31) ou AVCI não cardioembólico (35, 65). Em pacientes japoneses com 

AVCI não cardioembólico ou não causados por doença sintomática da artéria 

carótida, sem sintomas de DAC, os escores absolutos de CAC foram 
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significativamente maiores do que nos controles, sugerindo maior risco de IAM 

ou morte. No entanto, outras causas de AVCI não foram excluídas neste estudo 

(66).  

No presente estudo, o Grupocontrole incluiu sujeitos recrutados entre os 

acompanhantes não consanguíneos dos pacientes, a fim de limitar a diferença 

entre pacientes e controles à condição de “ter ou não AVCI”, em vez da 

exposição a fatores de risco devido a diferenças no estilo de vida ou no acesso 

aos serviços de saúde. De maneira interessante, verificamos que o Grupocontrole 

apresentou alto risco de eventos coronários ateroscleróticos adicionais, 

comparáveis aos dos pacientes, de acordo com as PCE. Apesar desse perfil de 

alto risco, os indivíduos do Grupocontrole tiveram uma probabilidade 

significativamente menor de usar medicamentos para tratar hipertensão, 

diabetes ou dislipidemia. Esse resultado pode refletir o controle ruim dos fatores 

de risco provavelmente causados pelo subdiagnóstico de hipertensão, diabetes 

e dislipidemia em indivíduos assintomáticos, como descrito em um estudo de 

coorte realizado no Brasil (84).  

Uma análise complementar de nossos dados demonstrou que o Grupoatero 

e seus subgrupos apresentaram uma maior percentagem de indivíduos com 

CAC em três artérias coronárias do que o Grupocontrole. A doença coronária 

triarterial representa a forma mais grave de aterosclerose coronária e quando 

comparada a formas menos graves de DAC, tem sido consistentemente 

associada a um pior prognóstico a longo prazo (85). Portanto, os pacientes do 

Grupoatero não só apresentaram maior frequência de acometimento coronário 

subclínico, como um acometimento mais difuso e grave. 
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Outro resultado do nosso estudo diz respeito ao comprometimento arterial 

polivascular (aterosclerose em mais de um território arterial simultaneamente). 

Demonstramos que houve uma tendência a um maior número de territórios 

arteriais acometidos por aterosclerose, em paralelo ao aumento na proporção de 

indivíduos com CAC ≥ 100 ou CAC > 0. Esse achado apoia a hipótese da 

fisiopatologia da aterosclerose como doença sistêmica e é coerente com o 

conhecimento já estabelecido de que as taxas de eventos cardiovasculares 

aumentam substancialmente com o número de locais acometidos pela doença 

aterosclerótica (86). 

Este estudo tem algumas limitações. Possui poder estatístico limitado para 

a comparação de taxas de CAC ≥ 100 entre o Grupoatero e o Grupocontrole, assim 

como entre os subgrupos (Grupoaterocerv_ou_intra ou no Grupoaterocerv_e_intra), devido 

ao pequeno número de participantes incluídos. Um estudo multicêntrico seria 

aconselhável para testar a hipótese de que a taxa de CAC ≥ 100 é 

significativamente maior no Grupoatero do que no Grupocontrole, sugerindo um risco 

ainda maior de eventos cardiovasculares do que o CAC > 0. Além disso, a 

inclusão de tempo de AVCI no Grupoatero, até 15 anos, poderia levar a um viés. 

Ao longo dos anos, pode haver progressão da calcificação coronária, bem como 

piora do controle dos fatores de risco cardiovascular. No entanto, é improvável 

que isso possa ter influenciado nossos resultados porque: em primeiro lugar, 

mais da metade dos pacientes foram avaliados no primeiro ano após o AVCI e 

menos de 15%, após mais de cinco anos. Além disso, as PCE foram 

comparáveis entre os indivíduos do Grupoatero e do Grupocontrole. Terceiro, o uso 

de medicamentos para controlar os fatores de risco foi maior no Grupoatero do 

que no Grupocontrole. Isso poderia tornar menos provável a presença de escores 
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CAC maiores no Grupoatero, em comparação com o Grupocontrole. Apesar disso, 

descobrimos que o AVCI teve uma associação independente com o CAC > 0 e 

com o Log (CAC +1) e, portanto, de maior risco cardiovascular. Finalmente, a 

análise multivariada (Modelo 2), com a variável “PCE sem estatina” para 

usuários de estatina (estimativa do nível provável de LDL-C na ausência de uso 

de estatina) mostrou os mesmos resultados em comparação ao Modelo 1, no 

qual as variáveis independentes foram PCE e Grupoatero. 

Em suma, pacientes com AVCI aterotrombótico, sem sintomatologia de 

doença coronária, apresentaram maior frequência de calcificação coronária 

(CAC > 0, valores absolutos de CAC) que indivíduos sem AVCI, com fatores de 

risco semelhantes para doença vascular. As frequências de CAC > 0, CAC ≥ 100 

e os valores absolutos de CAC foram significativamente mais altas nos pacientes 

com AVCI e aterosclerose mais extensa (cervical e intracraniana) que em 

pacientes com lesões restritas a segmentos cervicais ou intracranianos de 

artérias responsáveis pela vascularização encefálica. O AVCI por aterosclerose 

deve ser considerado um sinal de alerta para o risco coronário.  
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6. Conclusão 

  

Em relação ao objetivo primário, concluímos que não houve diferença 

estatisticamente significativa nas frequências de CAC ≥ 100 entre o Grupoatero e 

o Grupocontrole. 

Em relação aos objetivos secundários, concluímos que: 

• CAC > 0 foi significativamente mais frequente em indivíduos do 

Grupoatero que do Grupocontrole; 

• CAC ≥ 100 foi significativamente mais frequente no 

Grupoaterocerv_e_intra do que no Grupocontrole, mas não no 

Grupoaterocerv_ou_intra. 

• CAC > 0 foi significativamente mais frequente nos subgrupos 

(Grupoaterocerv_ou_intra e Grupoaterocerv_e_intra) do que no Grupocontrole. 

• Os valores absolutos do CAC foram significativamente maiores no 

Grupoatero em comparação com o Grupocontrole; 

• Os valores absolutos do CAC foram significativamente maiores nos 

subgrupos (Grupoaterocerv_e_intra e Grupoaterocerv_ou_intra) do que no 

Grupocontrole.  

• O Grupoatero apresentou maior parte dos valores de CAC entre os 

percentis 70 e 100, enquanto o Grupocontrole, maior parte próxima ao 

percentil zero.  

• Nas análises multivariadas, o “Grupoatero” foi significativamente 

associado de forma independente com CAC > 0 e com Log (CAC 

+1). Em relação aos subgrupos, o Grupoaterocerv_e_intra foi 

significativamente associado com o Log (CAC +1); 



Conclusão 
............................................................................................................................... 
 

 
 

52 

• O Grupoatero, o Grupoaterocerv_ou_intra e o Grupoaterocerv_e_intra 

apresentaram uma maior percentagem de indivíduos com CAC > 0 

em três artérias coronárias do que o Grupocontrole. 

• As frequências de CAC ≥ 100 ou CAC > 0 foram maiores em 

indivíduos com maior número de territórios arteriais comprometidos 

por aterosclerose. 
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Anexo A: Termo de Consentimento 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .......................................SEXO:  M   F  

ENDEREÇO...................................................................................Nº ................... 

APTO: ..................BAIRRO: .................................... CIDADE: ............................. 

CEP: ................................ TELEFONE: DDD (..........) ......................................... 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:  ................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc) ......................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .............................................SEXO:  M   F  

DATA NASCIMENTO: ........./.........../........... 

ENDEREÇO...................................................................................Nº ................... 

APTO: ..................BAIRRO: ........................... CIDADE: ..................................... 

CEP: ................................ TELEFONE: DDD (........) ........................................... 

 



Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

55 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ATEROSCLEROSE 

CORONÁRIA SUBCLÍNICA EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL ISQUÊMICO POR ATEROTROMBOSE CERVICOCEFÁLICA E EM 

INDIVÍDUOS SEM DOENÇA CEREBROVASCULAR 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Profª. Dra Adriana B. Conforto 

CARGO/FUNÇÃO: Professora Livre-docente, médica assistente e chefe 

do grupo de doenças cerebrovasculares -HCFMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 80298 

PESQUISADORA EXECUTANTE: Dra. Ana Luíza Vieira de Araújo 

CARGO/FUNÇÃO: Médica pesquisadora, ambulatório de doenças 

cerebrovasculares - HCFMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 154413 

UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica Neurológica 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem por objetivo comparar a presença de cálcio nas artérias 

do coração usando um exame chamado escore de cálcio, em três grupos de 

pessoas que não têm sintomas de dor no peito: quem teve acidente vascular 

cerebral (“derrame”) por problemas de artérias localizadas no pescoço, quem 

teve acidente vascular cerebral por problemas de artérias localizadas na cabeça, 

e quem nunca teve derrame. Outros estudos mostraram que pessoas que 

tiveram derrames podem ter mais lesões nas artérias do coração, mesmo sem 

ter sintomas, que pessoas que nunca tiveram derrames. Essa pesquisa irá 
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avaliar se estas lesões podem ser detectadas de forma não invasiva, em 

pessoas assintomáticas. 

Durante a pesquisa, o (a) senhor (a) passará por avaliação clínica e 

neurológica. Caso ainda não tenha feito exames de sangue e exames 

radiológicos para avaliar se o (a) senhor(a) tem diabetes, colesterol alto, ou 

lesões em artérias do pescoço, da cabeça e das pernas, estes exames serão 

pedidos. Os exames são: Doppler (um tipo de ultrassom) das artérias carótidas, 

Doppler transcraniano, ou angiorressonância intracraniana. 

A avaliação clínica será feita no Ambulatório de Neurologia do Hospital das 

Clínicas. 

O exame de escore de cálcio, que avalia a presença de cálcio nas artérias 

do coração, será feito no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, através 

da tomografia de coronárias. Este exame ajuda a definir o risco de uma pessoa 

vir a ter um infarto do coração, embora não seja possível afirmar com 100% de 

segurança se o infarto vai ocorrer ou não, apenas de acordo com os resultados 

do exame. Este exame não envolve administração de contraste ionizado nem 

cateterismo cardíaco. 

É um exame muito mais simples que um cateterismo cardíaco, que é o 

exame utilizado para o diagnóstico de lesões nas artérias do coração. Durante o 

exame de escore de cálcio, o senhor (a) ficará deitado em uma maca e o 

tomógrafo, um arco de metal grande, irá girar e produzir imagens das artérias do 

coração. Durante o exame receberá radiação ionizante, que é um tipo de onda 

magnética, emitida pelo aparelho, com uma carga de radiação que equivale à 

realização de dez radiografias simples de tórax. 
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Caso seja pedido um exame de sangue, ele consistirá em punção venosa, 

o que consiste em fazer uma picada em uma veia, em geral do braço, para retirar 

um pouco de sangue e analisar colesterol, creatinina (para avaliar o 

funcionamento dos rins) e glicemia (“açúcar” no sangue). 

Outro exame que será realizado é o Doppler de carótidas e vertebrais, 

também um tipo de ecografia, mas para avaliar artérias do pescoço, onde corre 

o sangue que vai ao cérebro. Nesse exame encosta-se o transdutor, aparelho, 

embebido em um gel, como está ligado a um computador é possível ver o fluxo 

de sangue. Semelhante ao exame anterior, é um procedimento muito seguro. 

Através do exame de angiorressonância intracraniana, é possível avaliar os 

vasos do cérebro, por onde chega o sangue, de forma detalhada. Nesse 

procedimento, o senhor (a) ficará deitado em um “tubo” comprido e terá que se 

manter sem se mexer por alguns minutos. Receberá tampões para os ouvidos, 

pois dentro desse “tubo” ouvirá um barulho. Durante o exame poderá será 

injetado contraste, que serve para ver os vasos do cérebro mais nítidos e avaliá-

los bem. Durante a injeção do contraste poderá sentir um mal-estar que durará 

poucos segundos e depois melhorará. É muito rara a alergia a este tipo de 

contraste. Caso ocorra, o(a) senhor(a) receberá tratamento adequado no 

Hospital das Clínicas. 

Antes do exame, será checado se o senhor(a) tem algum problema nos 

rins, através de exame de sangue. Nesse caso, o exame não será realizado. O 

exame não será realizado caso o(a) senhor(a) tenha marca-passo ou objetos 

metálicos no corpo, o que será averiguado na avaliação clínica inicial e 

perguntado novamente no dia do exame, através de questionário. Nesse caso, 

será realizado outro exame, o Doppler Transcraniano, que é um tipo de ecografia 
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dos vasos do cérebro. Através de ondas de ultrassom é possível avaliar a 

passagem do sangue pelos vasos do cérebro. Um instrumento chamado 

transdutor, que é um pequeno “tubo” de metal, é encostado na cabeça do 

paciente pelo médico, e é ligado ao computador. Para o “sinal” dos vasos ser 

percebido pelo aparelho é usado um gel a base de água, igual ao usado na 

ecografia de barriga. O paciente não sente nada durante o exame. O exame é 

bastante seguro, prova disso é que o mesmo tipo de exame é feito para examinar 

os bebês nas barrigas das mulheres grávidas. 

Pode haver ou não benefício direto para o(a) senhor(a). Se for detectada 

qualquer alteração na avaliação clínica ou nos exames, que indiquem 

necessidade de tratamento (por exemplo, se for feito diagnóstico de diabetes e 

o senhor(a) não sabia ser diabético(a), será encaminhado(a) para tratamento 

adequado. Se for identificado um risco alto de infarto do miocárdio, o senhor (a) 

também será encaminhado para avaliações mais detalhadas, no complexo do 

Hospital das Clínicas.  

Não há procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais 

o senhor (a) pode optar. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. A investigadora principal é a Dra Adriana B. Conforto que poderá ser 

encontrada no endereço: Instituto Central do Hospital das Clínicas, 5º andar sala 

5080. Telefones: 2661-7955, 2661-7877, 988140907. A investigadora 

executante é a Dra Ana Luíza Vieira de Araújo que poderá ser encontrada no 

mesmo endereço. Telefone: 999282815, em período integral (24 horas/dia). Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
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Campos, 255 – 5° andar- tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 - e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br, no período das 08:00 às 17:00. Se o senhor/ a 

senhora tiver qualquer pergunta ou problemas em relação a esta pesquisa, deve 

entrar em contato com a pesquisadora principal, Adriana B. Conforto. Caso o 

senhor/senhora não goste de algum exame ou etapa da pesquisa pode desistir 

a qualquer momento, é só avisar a pesquisadora. Neste caso, sua participação 

na pesquisa vai ser terminada. Isso não afetará a continuidade de seu tratamento 

no Hospital das Clínicas. 

Se os resultados desta pesquisa forem publicados em revistas de 

Neurologia ou em congressos, o nome do senhor/ da senhora não será revelado. 

Todos os dados coletados na pesquisa serão confidenciais. O Hospital das 

Clínicas fornecerá tratamento médico por qualquer lesão física que possa 

resultar de sua participação nesta pesquisa. Não haverá indenização para 

eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. O (a) senhor(a) tem o direito 

de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o(a) senhor(a) em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

Os dados coletados serão usados para a pesquisadora apenas para esta 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: "ATEROSCLEROSE 

CORONÁRIA SUBCLÍNICA EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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CEREBRAL ISQUÊMICO POR ATEROTROMBOSE CERVICOCEFÁLICA E 

EM INDIVÍDUOS SEM DOENÇA CEREBROVASCULAR". 

Eu discuti com a Dra. Ana Luíza Vieira de Araújo sobre 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. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do paciente 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente                                                        Data     /     / 

 

 

Nome da testemunha/ representante legal se aplicável 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha/ representante legal se aplicável       Data     /     / 

(Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-

analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual) 



Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

61 

(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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do responsável pelo estudo 

 

Função: ___________________________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

62 

Anexo B: Manual para Coleta de Dados 

                       Manual de Pesquisa 

 

INTRACOR 

 

ATEROSCLEROSE CORONÁRIA SUBCLÍNICA EM INDIVÍDUOS COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO POR ATEROTROMBOSE 

CERVICOCEFÁLICA E EM INDIVÍDUOS SEM DOENÇA 

CEREBROVASCULAR 

 

 Resumo do Projeto: 

 

 As doenças vasculares representam a primeira causa de morte no Brasil. 

Enquanto o infarto do miocárdio é causado por aterosclerose coronária em 

quase 100% dos casos, o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) é 

causado por aterosclerose em artérias cervicais (artéria carótida interna, artéria 

vertebral) ou artérias intracranianas apenas até 20-40% dos doentes. Doentes 

com AVCI causado por aterosclerose comprometendo a artéria carótida interna 

em sua porção cervical frequentemente apresentam aterosclerose coronária 

subclínica, que contribui de forma significativa para a mortalidade em longo 

prazo. Contudo, existem poucas informações sobre aterosclerose intracraniana 

sintomática e aterosclerose coronária subclínica. Um método diagnóstico de 

avaliação de aterosclerose coronária subclínica é o escore de cálcio coronariano 

de Agatston, que quantifica placas de cálcio nas artérias coronárias. O principal 
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objetivo deste projeto é comparar escores de cálcio coronariano em três grupos 

de indivíduos sem coronariopatia sintomática: com AVCI por aterosclerose 

carotídea cervical, com AVCI por aterosclerose intracraniana, e sem AVCI. 

Esperamos encontrar escores de cálcio significantemente mais altos, tanto no 

grupo de pacientes com AVCI por aterosclerose carotídea cervical quanto no 

grupo com aterosclerose intracraniana, em comparação ao grupo sem AVCI. 

Esse projeto dará início a uma linha de investigação da relação entre 

coronariopatia e doença cerebrovascular, altamente relevante em nosso país. 

  

 Funções e contatos dos participantes do projeto 

 

 Nome: Adriana B. Conforto. 

 Função: Pesquisadora responsável. Coordenação de todo o projeto. 

Supervisão das avaliações dos pacientes e resultados de todos os exames. 

Análise e interpretação dos dados. Confecção de artigo científico. Controle 

financeiro, prestação de contas e elaboração de relatório científico. 

 Contato: adriana.conforto@gmail.com 

 Nome: Ana Luíza V. de Araújo. 

 Função: Pesquisadora executante. Seleção dos pacientes, convocação 

dos pacientes para participar da pesquisa e aplicação do termo de 

consentimento livre e esclarecido, avaliação clínica dos pacientes, análise dos 

dados com supervisão da assessoria estatística e da pesquisadora responsável. 

 Contato: anaraujo19@yahoo.com.br 

 Nome: César Nomura. 

 Função: Avaliação dos exames de escore de cálcio, sem informação de 

mailto:anaraujo19@yahoo.com.br
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qual grupo o paciente faz parte (atero intra ou extracraniana) ou grupo controle.   

 Contato: cesarnomura@gmail.com 

 Nome: Claudia da C. Leite. 

 Função: Avaliação dos exames de angiorressonância. 

 Contato: claudia.leite@hc.fm.usp.br 

 Nome: Maria da Graça M. Martin. 

 Função: Avaliação dos exames de angiorressonância.  

 Contato: mgramartin@gmail.com 

 Nome: Edson B. Shu.  

 Função: Realização dos exames de Doppler transcraniano. 

 Contato: edsonshu@hotmail.com 

 Nome: Raul D. Santos Filho. 

 Função: Avaliação dos dados referentes a risco coronariano.  

 Contato: rdsf@me.com 

 Nome: Carlos Oshiro. 

 Função: Aluno de Iniciação Científica. Participação no recrutamento, coleta 

e armazenamento de dados (preenchimento da planilha de pacientes excluídos).  

Horários: terça manhã, quarta tarde e sexta manhã. 

 Contato: carlosandre.oshiro@gmail.com. 

 Nome: Renata do Val. 

 Função: coordenadora de pesquisa (INCOR) 

 Contato: Tel 2661-5000 ramal 1158; renata.doval@yahoo.com.br. 

 

 

mailto:renata.doval@yahoo.com.br
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Termos e Definições do Projeto 

 

1. Raça 

Conceito IBGE 

Cor ou Raça - característica declarada pelas pessoas de acordo com as 

seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadores

minimos/conceitos.shtm 

No sistema classificatório do IBGE, são empregados simultaneamente os 

métodos da auto-atribuição e da heteroatribuição de pertença, mas parece não 

importar muito qual dos dois métodos deve ser escolhido.  

Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf 

No projeto em questão, será utilizado o método de auto-atribuição, em que 

o próprio paciente escolherá o grupo racial do qual se considera membro. Com 

exceção dos pacientes com impossibilidade clínica para tal. 

 

2. Classificação sócio-econômica – ABIPEME 

Esta classificação deve ser utilizada no caso da pesquisa necessitar de 

dados sócio-econômicos dos sujeitos entrevistados/pesquisados. 

O critério Abipeme sucede a um outro preconizado pela Associação 

Brasileira de Anunciantes - o critério ABA - e foi desenvolvido pela Associação 

Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado com as mesmas finalidades do 

anterior, ou seja, dividir a população em categorias segundo padrões ou 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf
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potenciais de consumo. Como o anterior, esse critério cria uma escala ou 

classificação socioeconômica por intermédio da atribuição de pesos a um 

conjunto de itens de conforto doméstico, além do nível de escolaridade do chefe 

de família.  

O critério resultante, conhecido por ABA/Abipeme, passou por revisão 

atualizada desenvolvida pela Marplan Brasil e LPM/Burke, chegando-se a um 

novo critério de pontuação, atualmente em vigor, que passou a denominar-se 

simplesmente “critério Abipeme”. A classificação socioeconômica da população 

é apresentada por meio de cinco classes, denominadas A, B, C, D e E 

correspondendo, respectivamente, a uma pontuação determinada. 

Alguns dos itens de conforto no lar (aparelho de videocassete, máquina de 

lavar roupa, geladeira com ou sem freezer acoplado e aspirador de pó) recebem 

uma pontuação independentemente da quantidade possuída; outros (automóvel. 

TV em cores, banheiro, empregada mensalista e rádio) recebem pontuações 

crescentes dependendo do número de unidades possuídas. Da mesma forma, a 

instrução do chefe da família recebe uma pontuação segundo o grau de 

escolaridade. 

Assim, temos os seguintes valores de pontuação: 
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ABIPEME- 19. Almeida, Pergentino M. & Wickerhauser, Hilda.  

Associação Brasileira de Anunciantes e ABIPEME. O critério ABA/ABIPEME - 

em busca de uma solução. Um estudo e uma proposta submetidos à ABA. 

Editora da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado. São 

Paulo. Abril a Junho; 1991. 

 

3. Definição de AVCI sintomático em território carotídeo 

A doença carótida sintomática é definida como sintomas neurológicos 

focais que tem início súbito e estão relacionados ao território da artéria carótida 

acometida (ipsilateral à carótida com patologia aterosclerótica significativa), 

incluindo um ou mais ataques isquêmicos transitórios caracterizados por 
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disfunção neurológica focal ou cegueira monocular transitória, ou um ou mais 

acidentes vasculares cerebrais isquêmicos leves (não incapacitantes) [1]. A 

definição depende da ocorrência de sintomas carotídeos dentro dos seis meses 

anteriores [1,2]. 

1- North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. 

Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with 

high-grade carotid stenosis. N Engl J Med. 1991;325 (7):445. 

2- European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group. MRC European 

Carotid Surgery Trial: interim results for symptomatic patients with severe 

(70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. Lancet. 

1991;337(8752):1235. 

 

4. Classificação do grau de estenose 

O método para quantificar a estenose da artéria carótida interna utilizado 

será o NASCET (The North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 

Trial). Neste método, em que originalmente foi aplicada a técnica da angiografia 

digital, o diâmetro do segmento estenótico é dividido pelo diâmetro do segmento 

carotídeo interno distal normal e subtraído de 1, conforme ilustrado na figura 

abaixo. No nosso protocolo, este método será aplicado tanto nas imagens de 

angiografia digital, quanto de angiotomografia e angiorressonância. 
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Disponível em: 

http://roentgenrayreader.blogspot.com.br/2009/07/nascet-criteria-for-carotid-

stenosis.html 

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. 

Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-

grade carotid stenosis. N Engl J Med. 1991;325(7):445. 

 

Outro exame de imagem que poderá ser utilizado neste protocolo, será o 

doppler de carótidas e vertebrais. Segue abaixo, o método de quantificação da 

estenose arterial pelo doppler utilizado no nosso serviço. 

 

http://roentgenrayreader.blogspot.com.br/2009/07/nascet-criteria-for-carotid-stenosis.html
http://roentgenrayreader.blogspot.com.br/2009/07/nascet-criteria-for-carotid-stenosis.html
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5. Definição de sintomas de coronariopatia e evidência 

eletrocardiográfica de infarto do miocárdio pregresso 

Considerar qualquer relato de angina OU infarto do miocárdio prévio OU 

revascularização OU cateterismo prévio com evidência de obstrução de artérias 

coronárias OU onda q patológica no ECG. 

A angina é uma síndrome clínica caracterizada por dor ou desconforto em 

quaisquer das seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula, ombro, dorso ou 

membros superiores. É tipicamente desencadeada ou agravada com a atividade 

física ou estresse emocional, e atenuada com uso de nitroglicerina e derivados. 

Algumas características dos sintomas devem ser cuidadosamente 

indagadas, com a finalidade de orientar a probabilidade da presença de angina:  

 Qualidade: constritiva, aperto, peso, opressão, desconforto, queimação 

e pontada;  

 Localização: precordial, retroesternal, ombro, epigástrio, cervical, 

hemitórax e dorso;  

 Irradiação: membros superiores (direito, esquerdo ou ambos), ombro, 

mandíbula, pescoço, dorso e região epigástrica;  

 Duração: segundos, minutos, horas e dias;  

 Fatores desencadeantes: esforço físico, atividade sexual, posição, 

alimentação, respiração, componente emocional e espontânea;  

 Fatores de alívio: repouso, nitrato sublingual, analgésico, alimentação, 

antiácido, posição e apneia;  

 Sintomas associados: sudorese, náusea, vômito, palidez, dispneia, 

hemoptise, tosse, pré-síncope e síncope. 
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Quase nunca a angina é referida como em pontada e, usualmente, não tem 

relação com a respiração e nem com o decúbito. Tipicamente o episódio de 

angina dura alguns minutos; normalmente, é precipitada por exercício físico ou 

estresse emocional, com frequente melhora ou alívio ao repouso. A angina 

usualmente incide sobre a região retroesternal, tendo irradiação para o pescoço, 

mandíbula, epigástrio ou membros superiores. 

Cesar LA, Ferreira JF, Armaganijan D, Gowdak LH, Mansur AP, Bodanese LC, 

et al. Diretriz de Doença Coronária Estável. Arq Bras Cardiol. 2014; 

103(2Supl.2): 1-59. 

 

Definição de onda q patológica no ECG: 

 

Delewi R et al. Pathological Q Waves in Myocardial Infarction in Patients Treated 

by Primary PCI. JACC: Cardiovascular Imaging. 2013; 6(3): 324-31 
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6. Classificação etiológica do AVCI - ALGORITMO SSS-TOAST (Ay et 

al., 2005) 

 

  

 



Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

74 

 

Fontes de embolia – SSS TOAST (Ay et al., 2005)  
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7. Doença prévia e fatores de risco para AVCI 

 Definição das variáveis:  

a) Hipertensão arterial: relatada no prontuário ou uso atual de anti-

hipertensivo, ou exame físico, de acordo com diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia. 

 

Disponível em: http://departamentos.cardiol.br/dha/vidiretriz/06-cap02.pdf 

 

  b) Diabetes mellitus ou hiperglicemia de jejum: relatada no prontuário 

ou uso atual de medicações para controle da glicemia, ou resultado de glicemia 

de jejum, ou teste de tolerância de duas horas alterado. 

 

http://departamentos.cardiol.br/dha/vidiretriz/06-cap02.pdf
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Disponível em:  

http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf 

 

c) Dislipidemia: diagnóstico pregresso e tratamento atual, ou resultado de 

colesterol total e frações. 

 

 

 

http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf)
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 d) Tabagismo: informação escrita no prontuário ou referida pelo paciente. 

Anotar quantos maços/ano (maços/dia x anos de tabagismo, lembrando que 1 

maço tem 20 cigarros). 

 

e) Antecedente familiar de AVCI ou coronariopatia: escrito no prontuário 

ou referido pelo paciente.  

 

f) Insuficiência arterial periférica: caracterizada por claudicação 

intermitente com evidência de aterosclerose no Doppler de artérias femorais e/ou 

através do cálculo do índice tornozelo/braquial (quociente entre a pressão 

sistólica de maior valor no tornozelo e pressão sistólica braquial). O índice de 

pressão tornozelo/braço inferior a 0,90 é considerado indicativo da existência de 

doença arterial obstrutiva periférica.  

Disponível em: http://www.jvascbr.com.br/vol4_n4_supl4.pdf  

 

g) História de claudicação intermitente associada a intervenção prévia 

como angioplastia, amputação, entre outras intervenções vasculares periféricas. 

Claudicação intermitente é definida como dor nas pernas desencadeada pelo 

exercício e aliviada com repouso.  

Disponível em: http://www.rbci.org.br/imageBank/PDF/13-04-02.pdf  

 

h) Escore de Framingham para risco coronariano (nos pacientes, serão 

sempre >20%, por serem portadores de aterosclerose manifesta). Este mede o 

risco de uma pessoa apresentar angina, infarto do miocárdio ou morrer de 

doença cardíaca em 10 anos. O risco é considerado baixo quando o escore é 

http://www.jvascbr.com.br/vol4_n4_supl4.pdf)
http://www.rbci.org.br/imageBank/PDF/13-04-02.pdf)
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inferior a 10%, intermediário quando está entre 10 e 20% e alto quando é 

superior a 20%.  
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i) Estratificação de risco atualmente recomendada pela AHA 

(Pooled Cohort Equations; no grupo controle): Desenvolvida para estimar o 

risco de doença aterosclerótica cardiovascular inclui: Idade, Nível de pressão 

arterial sistólica tratada ou não tratada, Colesterol total e HDL, Tabagismo atual 

(sim ou não) e História de Diabetes (sim ou não).  

Goff DC, Lloyd-Jones DM, Bennett G, et al. ACC/AHA Guideline on the 

Assessment of Cardiovascular Risk: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice. Circulation 

2013. 
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j) Circunferência abdominal: 

 

Disponível em: 

http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf 

 

k) Índice de massa corporal:  

 

Disponível em: 

http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf 

 

l) Atividade física regular: pelo menos 30 min de caminhada 3 vezes por 

semana (SAMMPRIS). 

 

 

 

http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf
http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf
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m) Critérios para Síndrome Metabólica: Pelo menos 3 critérios dos 5 

abaixo. 

 

Disponível em:  

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2005/sindromemetabolica.pdf 

 

n) Metas de controle de fatores de risco SAMMPRIS: serão avaliadas 

nas consultas realizadas, de maneira retrospectiva, o controle dos fatores de 

risco, de acordo com as metas utilizadas no estudo SAMMPRIS, tais como: LDLc 

< 70 mg/dl; PAS < 140 mmHg (< 130 se DM); não-HDL c < 100 mg/dl; HbA1c < 

7% e ex- tabagismo; IMC inicial 25-27 kg/m2: meta de IMC < 25; IMC inicial > 27 

kg/m2: meta de redução de 10% do peso. Atividade física: > 30 min 3x ou mais 

por semana de atividade física moderada nos últimos 6 meses.  

Disponível em: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/nejmoa1105335 

 

 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2005/sindromemetabolica.pdf
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/nejmoa1105335)
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8. Escala do NIH 

1 a . NÍVEL DE CONSCIÊNCIA  

(  ) 0 alerta         (  ) 1 sonolento  

(  ) 2 estupor        (  ) 3 coma 

1 b. QUESTÕES  

( ) 0 responde ambas corretamente           (  ) 1 responde uma corretamente   

(  ) 2 ambas incorretas  

1 c. COMANDOS  

(  ) 0 obedece corretamente      (  ) 1 obedece um corretamente   

(  ) 2 ambos incorretos 

2 . MELHOR OLHAR  

(  ) 0 normal  (  ) 1 paralisia parcial  (  ) 2 desvio conjugado 

3 . CAMPOS VISUAIS 

(  ) 0 sem perda visual       (  ) 1 hemianopsia parcial  

(  ) 2 hemianopsia completa      (  ) 3 hemianopsia bilateral 

4 . PARALISIA FACIAL 

(  ) 0 movimentos normais      (  ) 1 paresia mínima   

(  ) 2 paresia parcial        (  ) 3 paralisia completa 

5a MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO          5b. MEMBRO SUPERIOR DIREITO 

(  ) 0 sem desvio                     (  ) 0 sem desvio 

(  ) 1 com desvio                    (  ) 1 com desvio 

(  ) 2 algum esforço versus gravidade         (  ) 2 algum esforço versus gravidade 

(  ) 3 sem esforço versus gravidade           (  ) 3 sem esforço versus gravidade 

(  ) 4 sem movimento                   (  ) 4 sem movimento 

(  ) x  intestável                        (  ) x  intestável               
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6a. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO      6b. MEMBRO INFERIOR DIREITO 

(  ) 0 sem desvio              (  ) 0 sem desvio 

(  ) 1 com desvio                 (  ) 1 com desvio 

(  ) 2 algum esforço versus gravidade        (  ) 2 algum esforço versus gravidade 

(  ) 3 sem esforço versus gravidade           (  ) 3 sem esforço versus gravidade 

(  ) 4 sem movimento                   (  ) 4 sem movimento 

(  ) x  intestável                        (  ) x  intestável                                                                   

7 . ATAXIA APENDICULAR 

(  ) 0 ausente       (  ) 1 presente em 1 membro  

(  ) 2 presente  em 2 ou mais membros  (  ) x  intestável 

8 . SENSIBILIDADE 

(  ) 0 normal  (  ) 1 perda parcial  (  ) 2 perda densa 

9 . MELHOR LINGUAGEM 

(  ) 0 sem afasia      (  ) 1 afasia discreta/moderada   

(  ) 2 afasia severa      (  ) 3 mudo  

10.  DISARTRIA 

(  ) 0 articulação normal            (  ) 1 disartria discreta/moderada  

(  ) 2 ininteligível ou pior            (  ) x  intestável 

11 . NEGLIGÊNCIA / INATENÇÃO 

(  ) 0 sem negligência   (  ) 1 negligência parcial       (  ) 2 negligência completa  

   TOTAL: ............................(0 – 42) PONTOS 
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- NIHSS retrospectivo: de acordo com dados descritos no prontuário durante a 

internação do paciente referente ao AVC em questão.  
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Williams LS, Yilmaz EY, Lopez-Yunex AM. Retrospective Assessment of Initial 

Stroke Severity With the NIH Stroke Scale. Stroke. 2000; 31(4): 858-862.  
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9. Escala modificada de Rankin (Baggio et al. 2014) 

  

Baggio JA, Santos-Pontelli TE, Cougo-Pinto PT, Camilo M, Silva NF, Antunes P, 

et.al. Validation of a structured interview for telephone assessment of the 

modified Rankin Scale in Brazilian stroke patients. Cerebrovasc Dis. 

2014;38(4):297-301.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25412853
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25412853
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10. Topografia das Lesões Isquêmicas 

Territórios vasculares cerebrais 

 

 

 

  

: 
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Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

92 

  

 

 

11. Anatomia Vascular – Segmentos arteriais intra e extracranianos 

11.1. Artéria Carótida Interna 

C1: Segmento cervical - Desde a bifurcação carotídea até a entrada no 

crânio pelo canal carotídeo. 

C2: Segmento petroso – na porção petrosa do osso temporal. 

C3: Segmento lacerum – um pequeno segmento que começa acima do 

forame lacerado e termina no ligamento petrolingual. 

C4: Segmento cavernoso – rodeado pelo seio cavernoso. 

C5: Segmento clinóideo – depois que a artéria sai do seio cavernoso 

no anel proximal dural e se estende distalmente para o anel dural distal, depois 

do qual a artéria carótida é considerada intra-dural e se inseriu no espaço 

subaracnóideo. 
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C6: Segmento oftálmico - se prolonga a partir do anel dural distal, que 

é contínuo com o ligamento falciforme, e se estende distalmente para a origem 

da artéria comunicante posterior. 

C7: Segmento comunicante - a partir da origem da artéria comunicante 

posterior até a bifurcação da artéria carótida interna. 

 

  

11.2. Artéria cerebral anterior 

Segmento A1, horizontal: desde a origem até a comunicante anterior. 

Segmento A2, vertical: segue superiormente na fissura inter-

hemiférica, anterior ao rostro do corpo caloso. 

 

11.3. Artéria cerebral média 

Segmento M1 ou horizontal: desde a origem até a bifurcação ou 

trifurcação da artéria cerebral média. 

Segmento M2 ou Insular: vários troncos surgidos após a bifurcação, 

passam superiormente pela fissura de Silvio. Termina na parte mais superior da 

fissura de Silvio. 
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Segmento M3 ou Opercular: sai da parte mais superior da fissura de 

Silvio passando pela superfície do cérebro. 

 

 

Disponível em: 

http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-evaluacion-vascular-el-

codigo-ictus-S0033833814000101 

 

11.4. Artéria cerebral posterior 

Segmento P1 ou pré-comunicante: segmento mais proximal da ACP, 

que surge lateralmente a partir da bifurcação da artéria basilar até a junção com 

a artéria comunicante posterior (ACoP). 

Segmento P2 ou pós-comunicante: atravessa a Cisterna Ambiens 

(perimesencefálica) pela borda lateral do mesencéfalo.  

Segmento P3 ou quadrigeminal: um segmento curto que percorre a 

cisterna quadrigeminal se estendendo até a fissura calcarina. 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-evaluacion-vascular-el-codigo-ictus-S0033833814000101
http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119-articulo-evaluacion-vascular-el-codigo-ictus-S0033833814000101
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Disponível em: 

http://informeradiologico.blogspot.com.br/2015_01_01_archive.html  

 

11.5. Artéria vertebral 

Segmento V1 ou extra-ósseo: desde a origem na artéria subclávia até 

entrar no forame transverso de C6. 

Segmento V2 ou Foraminal: estende-se até o forame transverso de C1. 

Segmento V3 ou extra-espinhal: vai de C1 até o forame magno, até 

que a artéria vertebral penetre na dura. 

Segmento V4 ou Intradural: desde o segmento da artéria vertebral que 

penetra na dura até que ela se una com a artéria vertebral contralateral para 

formar a artéria basilar.  

http://informeradiologico.blogspot.com.br/2015_01_01_archive.html
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12. Exames Complementares: 

Exames realizados: buscar no site, HCMED ou impressos e salvar os 

laudos no HD externo. 
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13. Fluxograma para Inclusão do Paciente 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                              

 

                                                            

 

                                                   

                                                                 

 

 

                         

 

CRF; HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; INCOR: Instituto do 

Coração 

 

14. Escores de Cálcio: 

 Exame: Angiotomografia Computadorizada do Coração sem contraste 

(Escore de cálcio). 

 Endereço: Instituto do Coração (INCOR)- Av. Doutor Enéas de Carvalho 

Aguiar, 44 - Cerqueira César. 

Triagem ambulatório de neurologia vascular - 
HCFMUSP 

 

Aplicação dos critérios de inclusão 
 

 

Aplicação do CRF 
 

 

INCOR – Escore Cálcio 
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 Local: Secretária do serviço de Diagnóstico por Imagem Piso AB, Bloco 

I, Setor A9. 

 Contato: Sra. Patrícia Brandão 

 Horário: À partir das 7:30h. 
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Anexo C: Formulário para Coleta de Dados dos Pacientes e Controles 

 

 

 

PROJETO: ATEROSCLEROSE CORONÁRIA SUBCLÍNICA EM INDIVÍDUOS 

COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO POR 

ATEROTROMBOSE CERVICOCEFÁLICA E EM INDIVÍDUOS SEM DOENÇA 

CEREBROVASCULAR 

Paciente:________________________________________________________ 

Iniciais:_________________________________________________________ 

Número:________________________________________________________ 

 

Grupo: (  ) 1. Atero extracraniana    (  ) 2. Atero intracraniana    (  ) 3. Controle 

 

Instruções Gerais para o Investigador  

Ao completar este formulário, use uma caneta preta 

- Certifique-se de que a letra está legível (usar preferencialmente letra de forma) 

- Para correções, faça uma linha sobre o item incorreto e escreva o dado correto 

a seu lado. Não use borracha ou corretivo. Coloque suas iniciais e a data em que 

a correção foi feita.  

- Use “X” entre parênteses (X) 

- Não use abreviaturas 

- Iniciais do sujeito: devem ser escritas da mesma forma em todo o documento 

- Datas: __(dia)/________(mês)/_______(ano) 

- Hora: Use o formato de 4 dígitos (ex.: 20:00 e não, 8h) 

Etiqueta 
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1.Prontuário (Identificação) Data:___________________________ 

1.1.Nome:_______________________________________________________ 

1.2.Idade:_______________________________________________________                                                

1.3. Data de nascimento:___________________________________________ 

1.4.Registro HC: _________________________________________________ 

1.5. Raça:   

1.Negra (  )   2.Branca (  )    3.Parda (  )     4.Amarela (  ) 

5.Outra:___________________________________________________    

1.6. Endereço: ___________________________________________________ 

1.7. Telefones: ___________________________________________________ 

1.8. Escolaridade: _______anos  

1.9. ABIPEME 

Marque um X no quadrado à frente do número que corresponde ao seu: 

1) Grau de Instrução:     

 1) Analfabeto / Primário Incompleto        

 2) Primário completo / Ginasial incompleto      

 3) Ginasial completo / Colegial incompleto       

 4) Colegial completo / Superior incompleto      

 5) Superior Completo        

2) Quantas televisões em cores você tem em sua casa?  

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

3) Quantos rádios você tem em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

4) Quantos banheiros você tem em sua casa?         

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

5) Quantos automóveis você tem?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  
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6) Quantas empregadas mensalistas você tem?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

7) Quantos aspiradores de pó você tem em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

8) Quantas máquinas de lavar você tem em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

9) Quantos videocassetes e/ou DVD você tem em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

10) Quantas geladeiras você tem em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

11) Quantos freezers e/ou geladeiras com freezers (geladeira duplex) você tem  

em sua casa?       

 0                  1                     2                     3                  4 ou mais  

1.10. Data internação HC:___________________________________________ 

1.11. Data alta HC: ________________________________________________ 

1.12. Critérios de Inclusão Grupo 1 (atero extracraniana) 

a) (  ) Idade ≥45 - 85 anos de ambos os sexos; 

b) (  ) AVCI sintomático em território carotídeo confirmado por  

(  ) tomografia computadorizada ou  

(  ) ressonância magnética de cabeça, nos últimos 15 anos;  

c) ( ) presença de estenose ≥ 50% na porção cervical da artéria carótida 

interna ipsilateral, por aterosclerose, confirmada por  

(  ) angiorressonância,  

(  ) angiotomografia,  

(  ) arteriografia por subtração digital ou  

(  ) Doppler de Carótidas e Vertebrais dentro de 6 meses após o AVCI.  
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1.13. Critérios de Exclusão Grupo 1 (atero extracraniana) 

a) (  ) Antecedentes de sintomas de coronariopatia ou  

    (  ) Onda q patológica no eletrocardiograma. 

b) (  ) Fonte de embolia cardíaca ou aórtica de alto ou médio risco de acordo 

com os critérios CCS: ___________________________________________ 

c) (  ) Outra etiologia determinada de acordo com o CCS: 

____________________________________________________________ 

d) (  ) estenose ≥ 50% em qualquer artéria intracraniana, evidenciada por  

    (  ) angiorressonância,     

    (  ) angiotomografia,  

    (  ) angiografia por subtração digital ou  

    (  ) Doppler transcraniano. 

e) (  ) presença de outro AVCI em território de grande artéria, que não a artéria 

carótida interna sintomática. 

1.14. Critérios de Inclusão Grupo 2 (atero intracraniana) 

a) (  ) Idade ≥45 - 85 anos de ambos os sexos; 

b) (  ) AVCI sintomático em território carotídeo ou vertebrobasilar confirmado 

por: 

(  ) tomografia computadorizada ou  

(  ) ressonância magnética de cabeça, nos últimos 15 anos;  

c) ( )  presença de estenose ≥ 50% por aterosclerose em artéria 

intracraniana responsável parcial ou totalmente pela irrigação do território 

do infarto, diagnosticada dentro de 6 meses após o AVCI, por:    

(  ) angiorressonância,  

(  ) angiotomografia,  



Anexos 
............................................................................................................................... 
 

 
 

104 

(  ) angiografia por subtração digital ou 

(  ) Doppler transcraniano. 

1.15. Critérios de Exclusão Grupo 2 

a) (  ) Antecedentes de sintomas de coronariopatia ou   

(  ) Onda q patológica no eletrocardiograma. 

b) (  ) Fonte de embolia cardíaca ou aórtica de alto ou médio risco de acordo 

com os critérios CCS: ________________________________________ 

c) (  ) Outra etiologia determinada de acordo com CCS:  

__________________________________________________________ 

d) (  ) estenose ≥ 50% em artérias carótidas comuns, porções extracranianas 

de artérias carótidas internas ou vertebrais, evidenciada por:  

(  ) angiorressonância,  

(  ) angiotomografia ou  

(  ) angiografia por subtração digital ou  

(  ) Doppler carótidas e vertebrais 

e) (  ) presença de outro AVCI em território de grande artéria, na ausência 

de estenose ≥ 50% de artéria intracraniana responsável pela irrigação do 

território do infarto. 

1.16. Termo de Consentimento 

(  ) Assinado por paciente e pesquisador        (  ) Cópia deixada com paciente 

1.17. Doenças Prévias e Fatores de Risco   

a) Hipertensão arterial (uso atual de anti-hipertensivo, ou exame físico, de 

acordo com diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia- anexo) 

(  ) sim  (  ) não          PA _________________________________________ 
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b) Diabetes mellitus ou hiperglicemia de jejum (diagnóstico pregresso e 

tratamento atual, ou resultado de glicemia de jejum, ou teste de tolerância 

de duas horas alterado): (  ) sim  (  ) não 

Glicemia jejum* ___________________________ Data: ______________ 

c) Dislipidemia (diagnóstico pregresso e tratamento atual, ou resultado de 

colesterol total e frações):    (  ) sim  (  ) não 

Colesterol total* ________  

LDL*_______HDL* _____TG*______VLDL*______ Data: _______ 

d) Tabagismo - Pregresso:          

(  ) sim (  ) não   

n° ______ maços/ano     Atual: (  ) sim (  ) não 

e) Antecedente familiar de:  

AVCI   (  ) sim  (  ) não    ou      

coronariopatia (  ) sim   (  ) não 

f) Insuficiência arterial periférica, caracterizada por claudicação intermitente 

com evidência de aterosclerose no Doppler de artérias femorais e/ou 

através do cálculo do índice tornozelo/braquial:     

(  ) sim  (  ) não 

índice tornozelo/braquial Direito ____________ Esquerdo ____________ 

g) História de claudicação intermitente associada a intervenção prévia 

como angioplastia, amputação, entre outras intervenções vasculares 

periféricas:  

(  ) sim  (  ) não 
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h) Escore de Framingham para risco coronariano (no grupo controle; os 

pacientes serão considerados como portadores de aterosclerose 

manifesta) Valor: _____________________________________________ 

i) Estratificação de risco atualmente recomendada pela AHA (Pooled 

Cohort Equations; no grupo controle) Valor: 

______________________________ 

j) Circunferência abdominal: ____________________________________ 

  Feminino  – (  ) < 80 cm (  ) 80-88 cm  (  ) > 88 cm 

  Masculino – (  ) < 94 cm (  ) 94-102 cm (  ) > 102 cm 

k) Índice de massa corporal: ____________ 

(  ) < 16  (  ) 16-16.9  (  ) 17- 18.4  (  ) 18.5-24.9  

(  ) 25-29.9 (  ) 30-34.9   (  ) 35-39.9    (  ) >=40 

l) Atividade física regular (pelo menos 30 min de caminhada 3 vezes por 

semana): (   ) sim  (   ) não 

m) Critérios para Síndrome Metabólica (03 critérios de 05) - (   ) sim  (   ) 

não 

n) Metas de controle de fatores de risco SAMMPRIS: 

LDLc < 70 mg/dl:    (  ) sim (  ) não         

PAS < 140 (< 130 se DM):   (  ) sim (  ) não      

Colesterol não HDL < 100 mg/dl:  (  ) sim (  ) não 

HbA1c < 7% (  ) sim (  ) não      

Ex-tabagismo (  ) sim (  ) não   

IMC**: ___________________ Atividade física***: ___________________ 

Legenda: *resultados de exames atuais / válidos os dos últimos 6 meses/ ** IMC inicial 25-27 kg/m2: meta de 

IMC < 25 / IMC inicial > 27 kg/m2: meta de redução de 10% do peso/ ***Atividade física: > 30 min 3x ou mais por 

semana de atividade física moderada  
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1.18. Medicações em Uso:  

a) Anticoagulação (diversas drogas podem selecionadas): 

 nenhum     warfarina     heparina    

     heparina de baixo peso molecular   ND 

b) Agentes anti-plaquetários (diversas drogas podem ser selecionadas): 

 nenhuma         aspirina      ticlopidina        clopidogrel      ND 

c) Tratamento de diminuição lipídica (diversas drogas podem ser 

selecionadas): 

 nenhuma          estatina        fibrate             ND 

d) Anti-diabéticos (diversas drogas podem ser selecionadas): 

 nenhuma           insulina          hipoglicemiantes orais           ND 

e) Anti-hipertensivos (diversas drogas podem ser selecionadas): 

 nenhuma beta bloqueadores  bloqueadores de canais de cálcio  

 diuréticos   ACE-inibidor    bloqueador de angiotensina 2     ND 

f) Terapia para reposição hormonal (somente para mulheres):  

 nenhuma   terapia de substituição pós menopausa 

 contraceptivo 

g) Antidepressivos 

 nenhum    tricíclicos  

 inibidores seletivos recaptação de serotonina  outros      

1.19. NIHSS da fase aguda (dados do prontuário de 0 a 10 dias do início dos 

sintomas de cada evento vascular) 
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Questão 

(  ) Evento 
(  ) Total no Prontuário 
(  ) Retrospectivo 
Data:  

 
NIHSS ATUAL 

1A   

1 B   

1 C   

2   

3   

4   

5 A   

5 B   

6 A   

6 B   

7   

8   

9   

10   

11   

Total   

 

Escala Modificada de Rankin atual (0-6): _____________ (vide manual) 

1.20. Evento Vascular  

(  )  Um evento    (   ) Mais de um evento:______(número) 

1º evento (aquele em que foi feito diagnóstico da atero sintomática) 

 - Data: (dia dos sintomas) ______________________________________ 

1. (  ) AVCI   2. (  ) AVCH    

1.21. Exame de Imagem Diagnóstico  

1. (  ) Angiografia digital          Data: ______________ 

2. (  ) Angiorressonância         Data: ______________  

3. (  ) Angiotomografia             Data: ______________ 

4. (  ) Ultrassom / Doppler CV  Data: ______________    

5. (  ) DTC                                 Data: ______________ 
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1.22. Topografia das Lesões Isquêmicas  

(  ) TC data:__________________   (  ) RM  data:____________________ 

 Direita Esquerda 

cortical subcortical ambos cortical   subcortical ambos 

Frontal       

Parietal       

Occipital       

Temporal       

Insular       

Núcleos da base   

Cápsula interna   

Tálamo   

Mesencéfalo    

Ponte   

Bulbo   

Cerebelo   

 

1.23. Topografia da Aterosclerose Extracraniana 

(  ) AngioTC  Data:______________  (  ) ARM data:__________________ 

Estenose ≥ 50% Direita Esquerda 

Subclávia   

V1   

V2   

V3   
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ACI C1 – segmento cervical   

ACC   

 

1.24. Topografia da Aterosclerose Intracraniana 

(  ) AngioTC Data:______________    (  ) ARM  data__________________ 

Estenose  ≥ 50% Direita Esquerda 

ACM M1   

ACM M2   

ACM M3   

ACA A1   

ACA A2   

ACP P1   

ACP P2   

ACP P3   

Basilar proximal   

Basilar porção média   

Basilar distal   

ACI C2 – segmento petroso   

ACI C3 – segmento lacerum   

ACI C4 – segmento cavernoso   

ACI C5 - segmento clinóide   

ACI C6 - segmento oftálmico   

ACI C7 – segmento comunicante   

V4   
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Obs.: __________________________________________________________ 

Resumo: _______________________________________________________ 

1.25. Outros Exames Complementares: 

1. Ecocardiograma:________________________ Data: ______________ 

2. ECG: _________________________________Data: ______________ 

3. DTC:__________________________________Data: ______________ 

4. Doppler CV: ____________________________Data: _______________ 

1.26. Escores de Cálcio: 

Data: _____________________________________________________  

(  ) 0   (  ) 1-9   (  ) 10-99   (  ) 100-399  (  )  >400. 

(  ) 0   (  ) >0-99   (  ) >=100 

1.27. Transporte 

Tem transporte gratuito? (  ) sim (  ) não 

Se não tiver: Combinar com esc. Ca (PT); se controle, para todos os 

exames. 

Data Distância Valor Nota fiscal nº Data NF 
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1.28. Check-List 

Identificação do paciente foi feita  

Critérios de Inclusão/Exclusão foram checados  

Termo de consentimento foi assinado  

Doenças associadas foram checadas  

Medicações em uso foram checadas  

NIHSS e Rankin no evento e atual  

Dados relativos ao AVC foram checados  

Exames de imagem foram registrados  

Outros exames complementares anotados  

Escore de cálcio anotado  

Transporte foi agendado  

Exames foram agendados  

Todos os dados foram checados 

Assinaturas: 

 ___________________________________________ 

 Pesquisador Executante 

 

 ___________________________________________ 

 Pesquisadora Principal 
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EA no 
Tipo de 

Data, hora Sério? Ação? 
Interr. 
estudo? 

Itens 
Causalidade 

Iniciais 
Evolução 

Término do 
EA (Data/h)  EA Máx (1-3) Investigador 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 

      
(  ) Sim   

              
(  ) Não 
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Anexo D: Metodologia de Coleta e Análise dos Exames Laboratoriais 

 

1) Glicose de jejum: 

• Sangue venoso coletado em tubo sem anticoagulante, com ou sem 

gel, com capacidade de 4,0 a 15,0 ml (tampa vermelha ou amarela) 

ou microcoletor ou sangue venoso coletado em tubo contendo 

fluoreto de sódio, com capacidade total para 4 mL ou 5 mL (tampa 

cinza); 

• Teste UV método enzimático de referência hexoquinase. 

2) Hemoglobina Glicada 

• Sangue venoso, 3 - 5 mL, colhido em frasco de 5mL, contendo 

anticoagulante EDTA, (tampa roxa), mantido em temperatura 

ambiente (15°C - 25ºC), entregue ao laboratório em até 04 horas. 

Após este período, manter em geladeira (2°C - 8ºC); 

• Método HPLC - Cromatografia líquida de alta performance por 

troca iônica - Variant II Turbo. Método certificado pelo NGSP nível 

I. 

3) Teste tolerância oral à glicose:  

• Plasma: Tubo contendo fluoreto de sódio, com capacidade total 

para 4 mL ou 5 mL (tampa cinza); 

• Método Enzimático: Hexoquinase UV. 

4) Colesterol total: 

• Sangue venoso coletado em tubo sem anticoagulante com ou sem 

gel com capacidade de 4 à 15 mL (tampa vermelha ou amarela), 

ou microcoletor; 
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• Enzimático colorimétrico CHOD/PAP ID-MS. 

5) Frações de colesterol - soro: 

• Sangue venoso coletado em tubo sem anticoagulante, com ou sem 

gel, com capacidade de 4 a 15 ml (tampa vermelha ou amarela) ou 

microcoletor; 

• Método: Enzimático - colorimétrico em fase homogênea. 

6) Triglicérides: 

• Sangue venoso coletado em tubo sem anticoagulante, com ou sem 

gel, com capacidade de 4 a 15 ml (tampa vermelha ou amarela) ou 

microcoletor; 

• Método: Enzimático colorimétrico GPO - PAP. 
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Anexo E: Metodologia para Realização de Angiorressonância Magnética 

 

Os sujeitos realizaram angiorressonância magnética intracraniana para 

investigação de rotina clínica. Os estudos foram realizados em aparelho de 1.5 

T ou 3T conforme protocolo:  

• 3DTOF com resolução de 0.7 X 0.9 mm no plano, espessura de 1,2 mm 

(reconstruído para 0,6mm), ZIP2, TR 24 ms, TE 8ms, flow compensation, 

com duração de cerca de 10 minutos no aparelho de 1,5T GE; 

• 3DTOF com resolução de 0.6 X 0.7 mm no plano, espessura de 1mm, 

reconstruído para 0,5 mm,TR 25 ms, TE shortest, sense 2,3, com tempo 

estimado de 8 minutos e 40 segundos em aparelho de 3T Phillips Achieva; 

Para as aquisições intracranianas não foram realizadas injeções do 

contraste paramagnético. 
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Anexo F: Metodologia para Realização dos Exames de Doppler Carótidas 

e Vertebrais 

 

Para o exame de Doppler colorido de carótidas e vertebrais utilizou-se um 

aparelho de ultrassonografia dupplex (modelo Micromax, Sonosite) com 

transdutor de 8-16 MhZ. Através das técnicas convencionais modo B, color flow 

e Doppler estudou-se as artérias carótidas comuns, internas e externas na região 

cervical para detecção de estenoses críticas pelos critérios do estudo NASCET 

(76) ao longo do trajeto destas artérias. Pacientes com estenoses iguais ou 

superiores a 50% foram excluídos do estudo.  

Para o estudo da dinâmica do fluxo sanguíneo encefálico utilizou-se um 

aparelho de Doppler transcraniano (Ezdop DWL e/ou Digi Lite Rimed) com 

transdutor de 2 Mhz para medida das velocidades do fluxo sanguíneo pela 

técnica de Doppler pulsado através janelas temporais, orbitárias e suboccipital. 

As seguintes artérias foram estudadas: cerebrais médias, anteriores, sifões 

carotídeos, vertebrais e basilar. Pacientes com aumento segmentar das 

velocidades do fluxo sanguíneo encefálico sugestivo de estenose iguais ou 

superiores a 50% destas artérias foram descartados do estudo. 
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Anexo G: Definição de Variáveis 

 

• Hipertensão: relatada no prontuário ou uso atual de anti-hipertensivos, 

ou exame físico, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia; 

Disponível em: 

http://departamentos.cardiol.br/dha/vidiretriz/06-cap02.pdf 

 

• Diabetes mellitus ou hiperglicemia em jejum: relatado no prontuário ou 

uso atual de medicamentos para o controle glicêmico, ou testes de 

glicemia de jejum alterados ou teste de tolerância à glicose de duas horas; 

Disponível em: 

http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-

2015.pdf 

 

• Dislipidemia: diagnóstico e tratamento atual, ou resultado do colesterol 

total e frações; 

Disponível em: 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/V_Diretriz_Brasileira_de_Disli

pidemias.pdf 

 

• Tabagismo: informações escritas no prontuário ou relatadas pelo 

paciente. Cálculo de quantos maços / ano (maços / dia x anos de fumar, 

lembrando que 1 maço tem 20 cigarros); 

http://departamentos.cardiol.br/dha/vidiretriz/06-cap02.pdf
http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf
http://www.diabetes.org.br/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/V_Diretriz_Brasileira_de_Dislipidemias.pdf
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/V_Diretriz_Brasileira_de_Dislipidemias.pdf
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• História familiar de acidente vascular cerebral ou doença arterial 

coronariana: escrita no prontuário do paciente ou referida pelo mesmo; 

 

• Índice tornozelo braquial (ITB):  

o Metodologia aplicada para aferição do ITB:  

o Pressão arterial sistólica (PAS) da artéria braquial direita aferida 

com o doppler vascular;  

o PAS na artéria tibial anterior (2 cm acima do maléolo lateral e 1 

cm lateral à tíbia);  

o PAS na artéria tibial posterior (atrás do maléolo lateral);  

o Dividir o valor da PAS na artéria tibial anterior pelo valor da PAS 

da artéria braquial direita; dividir o valor da PAS na artéria tibial 

posterior pelo valor da PAS da artéria braquial direita e considerar 

o maior valor; 5. Fazer a mesma coisa na perna contralateral; 6. 

Se menor que 0,9 em qualquer lado, diagnosticamos DAP (56). 

 

• Síndrome metabólica: Segundo os critérios da I Diretriz Brasileira de 

diagnóstico e tratamento da Síndrome Metabólica, quando um paciente 

tem pelo menos 3 das 5 condições a seguir: 

o Glicemia de jejum ≥100 mg/dL (ou recebendo terapia 

medicamentosa para hiperglicemia); 

o Pressão arterial ≥130 ou ≥ 85mmHg (ou recebendo terapia 

medicamentosa para hipertensão); 

o Triglicerídeos ≥150 mg/dL (ou recebendo terapia medicamentosa 

para hipertrigliceridemia); 
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o HDL-C <40 mg/dL em homens ou <50 mg/dL em mulheres; 

o Circunferência da cintura ≥102 cm em homens ou ≥88cm em 

mulheres. 

Disponível em: 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2005/sindromemetabolica.pdf

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2005/sindromemetabolica.pdf
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