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RESUMO 

 

Deus, Flávia Cristina Carvalho de. Associação entre o escore de cálcio coronariano 
e testes funcionais não invasivos em pacientes de baixo risco e risco intermediário 
pelo escore de Framingham. 2009. Dissertação (Mestrado em Medicina – 
Cardiologia). Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2009. 

FUNDAMENTO: A identificação precoce da ateromatose subclínica em pacientes de 
baixo risco e risco intermediário por meio de testes não invasivos pode contribuir na 
caracterização do risco cardiovascular e alterar a categoria destes pacientes, 
permitindo a implementação de estratégias preventivas.  

OBJETIVO: Correlacionar o escore de cálcio coronariano quantificado em pacientes 
de baixo risco e risco intermediário pelo escore de Framingham com testes 
funcionais não invasivos para investigação de isquemia. 

METODOLOGIA: Em um estudo retrospectivo, foram avaliados no período de janeiro 
de 2005 a fevereiro de 2009, 115 pacientes assintomáticos de baixo risco e de risco 
intermediário pelo escore de Framingham, com escore de cálcio quantificado e sem 
procedimento de revascularização prévia. O escore de cálcio coronariano foi 
subdividido em tercis de valores menores que 100, entre 100 e 300 e maiores que 
300. Foram analisadas as características clínicas e a presença de isquemia 
documentada por provas funcionais não invasivas, comparando estas variáveis com 
o escore de cálcio em cada grupo de risco. Foi utilizado o P-valor do teste t pareado, 
sendo significativo um p valor menor ou igual a 0,05. 

RESULTADOS: Na população avaliada 80,0% dos pacientes eram do sexo 
masculino com idade média de 55,9 ± 12 anos. Considerando o escore de 
Framingham, 59,1% eram de baixo risco e 40,9% de risco intermediário. Observou-
se um escore de cálcio médio (363,1 ± 554,7), mais alto nos pacientes de risco 
intermediário pelo escore de Framingham (p < 0,01), quando comparados ao 
pacientes de baixo risco (125,7 ± 324,9). Houve diferença estatística entre estes 
grupos também quando comparados os tercis de escore de cálcio (p < 0,001). Um 
total de 61 pacientes foi submetido a provas funcionais e a presença de isquemia foi 
documentada em 12 pacientes. Observou-se um escore de cálcio médio mais 
elevado (448,4 ± 700,5) no grupo com isquemia documentada (p < 0,05) quando 
comparado aos pacientes sem isquemia (238,9 ± 459,4). 

CONCLUSÃO: Na população estudada existe uma correlação positiva entre os 
valores mais altos de escore de cálcio e a presença de isquemia “silenciosa” 
documentada por provas funcionais não invasivas. Além disso, observaram-se 
valores mais elevados de escore de cálcio nos pacientes de risco intermediário pelo 
escore de Framingham, de modo que a quantificação do escore de cálcio poderia 
contribuir para uma melhor estratificação de risco destes pacientes. 

Palavras–chave: Doença da artéria coronária, Calcinose, Tomografia, Isquemia 
miocárdica. 
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ABSTRACT 

Deus, Flávia Cristina Carvalho de. Association between coronary calcium score and 
non-invasive functional tests in low-risk and intermediate-risk patients according to 
the Framingham score. 2009. Dissertation (Master’s in Medicine – Cardiology). 
School of Medicine, Rio de Janeiro Federal University, Rio de Janeiro, 2009. 

BACKGROUND: The early identification of subclinical atheromatosis in low-risk and 
intermediate-risk patients by means of non-invasive tests could help to help 
characterize the cardiovascular risk and alter the category of these patients, 
permitting implementation of preventive strategies.  

OBJECTIVE: To correlate the coronary calcium score obtained by low-risk and 
intermediate-risk patients according to the Framingham score with non-invasive 
functional tests to investigate ischemia. 

METHODOLOGY: In a retrospective study, between January 2005 and February 
2009, 115 asymptomatic low-risk and intermediate risk patients according to the 
Framingham score, with quantified coronary calcium scores, were evaluated. None of 
the patients had undergone any previous revascularization procedure. The coronary 
calcium scores were subdivided into terciles, consisting of values less than 100, 
between 100 and 300 and greater than 300. The clinical characteristics were 
analyzed and the presence of ischemia was documented by non-invasive functional 
tests. These variables were then compared with the calcium score in each risk group. 
Student’s t-test was used, with a p-value less than or equal to 0.05 considered 
significant. 

RESULTS: In the population evaluated, 80.0% of the patients were men and the 
average age of all the patients was 55.9 ± 12 years. According to the Framingham 
score, 59.1% of them were in the low-risk category and 40.9% were in the 
intermediate-risk category. The mean calcium score of the intermediate-risk patients 
according to the Framingham score (363.1 ± 554.7) was higher than that of low-risk 
patients (125.7 ± 324.9) (p < 0.01). There was also a statistical difference between 
these groups when comparing the calcium score terciles (p < 0.001). A total of 61 
patients were submitted to functional tests and the presence of ischemia was 
documented in 12 of them. The mean calcium score was higher in the group with 
documented ischemia (448.4 ± 700.5) than in the patients without ischemia (238.9 ± 
459.4) (p < 0.05). 

CONCLUSION: In the population studied, there was a positive correlation between 
higher calcium scores and the presence of “silent” ischemia, as documented by non-
invasive functional tests. Furthermore, the calcium scores were higher in patients 
considered of intermediate risk according to the Framingham score. Therefore, 
quantification of the calcium score can contribute to better risk classification of these 
patients. 

Keywords: Coronary artery disease, calcinosis, tomography, myocardial ischemia. 
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1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

A doença aterosclerótica provoca mais de 19 milhões de mortes por ano e a 

doença aterosclerótica coronariana (DAC) é a principal causa de morte de adultos 

em todo o mundo [1]. Dados americanos sugerem que em 2008 cerca de 770.000 

americanos apresentaram o primeiro evento de síndrome coronariana aguda e 

outros 175.000 tiveram infarto agudo do miocárdio “silencioso” ou não 

diagnosticado[2]. 

Estima-se que milhões de homens de meia idade completamente 

assintomáticos apresentem coronariopatia obstrutiva significativa, o que os colocaria 

em um grupo de alto risco para eventos cardiovasculares [3]. 

Há um constante interesse em diagnosticar a DAC nos indivíduos 

assintomáticos, visto que a coronariopatia obstrutiva avançada muitas vezes pode se 

manifestar por mínimos sintomas ou mesmo cursar silenciosa. Muitas vezes a 

primeira manifestação clínica é dramática, como infarto agudo do miocárdio, angina 

instável ou mesmo morte súbita.[4] 

A detecção precoce da DAC na fase subclínica pode permitir a identificação 

de indivíduos sob maior risco para eventos cardíacos adversos, possibilitando a 

implementação de condutas terapêuticas e medidas de mudança de estilo de vida 

capazes de reduzir o risco cardiovascular. 
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História familiar de DAC, tabagismo ativo ou prévio, diabetes, idade 

avançada, níveis lipêmicos alterados, sobrepeso e hipertensão arterial são fatores 

determinantes bem estabelecidos de risco coronariano em indivíduos 

assintomáticos.[5, 6] 

Entretanto, os métodos de rastreamento mais comumente utilizados, como o 

escore de Framingham [5] - que classifica os pacientes em de baixo risco, ou seja, 

<10% de ocorrência de eventos cardiovasculares em 10 anos, de risco intermediário, 

com ocorrência de eventos entre 10 e 20% e de alto risco, com ocorrência de 

eventos > 20% - podem ser insuficientes para identificar as vítimas antes da 

ocorrência dos eventos, por apresentar algumas limitações tais como não considerar 

a história familiar, o sedentarismo, a carga tabágica e a presença de marcadores 

inflamatórios,  tais como a proteína C reativa (PCR). 

Como a aterosclerose subclínica constitui uma inflamação crônica, difusa e 

multisistêmica que envolve aspectos vasculares, metabólicos e imunológicos, o 

conceito principal de prevenção envolve a detecção precoce das lesões nos leitos 

vasculares, seja cerebral, coronariano e/ou vascular periférico, antes do surgimento 

dos sintomas finais sugestivos de isquemia, tais como o acidente vascular 

encefálico, a angina pectoris, o infarto agudo do miocárdio e a isquemia arterial 

periférica.[7] 

A quantificação da calcificação coronariana por meio do escore de cálcio 

coronariano (ECC) constitui atualmente uma importante ferramenta na estratificação 

do risco cardiovascular, bem como na determinação do prognóstico dos pacientes. 

Estudos recentes derivados do estudo MESA (Multi–Ethnic Study of 

Atherosclerosis) [8, 9] documentaram o poder prognóstico dos valores elevados do 
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ECC, sugerindo que o pacientes com alto ECC deveriam ser submetidos a um 

rigoroso controle dos fatores de risco.[10, 11] 

 

1.1 - Objetivos 

• Objetivo primário:  

Correlacionar o escore de cálcio coronariano em pacientes de grupos de 

baixo risco e risco intermediário pelo escore de Framingham com testes provocativos 

de isquemia. 

• Objetivo secundário: 

Correlacionar o escore de cálcio em subgrupos de pacientes diabéticos e não 

diabéticos classificados como de baixo risco e risco intermediário pelo escore de 

Framingham. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTOS 

 

 

2.1 – Identificação do “Paciente Vulnerável” 

Considerando-se as síndromes coronarianas agudas, a ruptura da placa é o 

principal tipo de mecanismo fisiopatológico respondendo por 70% dos casos de 

infarto agudo do miocárdio fatal e/ou morte súbita.[1]. Desde 1970 os cientistas vêm 

buscando os mecanismos responsáveis pela conversão da aterosclerose crônica em 

síndrome coronariana aguda.[12] 

Muller et al [13, 14] empregaram o termo “vulnerável” para descrever a ruptura 

da placa como a causa base na maioria dos eventos coronarianos. Quando esta 

definição funcional foi proposta, a placa considerada responsável pelos eventos 

agudos, baseando-se em estudos retrospectivos com autópsia, foi descrita como um 

grande lago lipídico, com fina capa fibrosa e importante processo inflamatório com 

predomínio de macrófagos [13, 14] 

Stary et al [15-17] publicaram a definição atualmente empregada para 

caracterizar as placas instáveis. Esta classificação descreve a história natural da 

formação da placa, designando as lesões desde tipo I (lesões iniciais) até o tipo VI 

(lesões complicadas). As lesões até o estágio III são potencialmente reversíveis, as 

lesões IV a Va são denominadas ateroma e fibro ateroma, respectivamente. Podem 

progredir para lesões tipo VI, que são placas passíveis de ruptura, erosão, 

hemorragia e formação de trombo. As lesões IV e V podem ser denominadas placas 

vulneráveis.[15-17] 
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A questão de placa vulnerável remete ao conceito mais amplo de “paciente 

vulnerável”. 

Naghavi et al [1] atualizaram o emprego do conceito de placa vulnerável, a fim 

de descrever todas as placas com perfil pró-trombótico e as placas com alta 

probabilidade de sofrer rápida progressão, tornando-se então placas “culpadas”. A 

maioria das placas vulneráveis é relativamente pouco calcificada, não estenóticas e 

estão classificadas de acordo com o tipo histológico IV[17]. Definir a placa vulnerável 

tem como objetivo final definir o paciente vulnerável, ou seja, pacientes onde a 

ruptura de uma placa vulnerável pode resultar em um evento clínico adverso. Nestes 

pacientes, outros fatores além da placa vulnerável, tais como características 

hematológicas trombogênicas e instabilidade elétrica do miocárdio, são responsáveis 

pelo desfecho final. O termo “paciente cardiovascular vulnerável” aplicar-se-ia então 

aos indivíduos suscetíveis de sofrer uma síndrome coronariana aguda e/ou morte 

súbita devido à vulnerabilidade da placa, do sangue e/ou do miocárdio.[1] Estes 

autores propuseram critérios maiores e menores para identificação da placa 

vulnerável, bem como os métodos diagnósticos utilizados para isso. A inflamação 

ativa, a capa fibrosa fina com grande “core” lipídico, a desnudação endotelial com 

agregação plaquetária, a fissura da placa e a estenose grave são considerados 

critérios maiores sugestivos de alta probabilidade de complicação da placa. Critérios 

menores seriam a presença de nódulos calcificados superficiais, as placas amarelas 

à angioscopia, a ocorrência de hemorragia intraplaca, a disfunção endotelial e o 

remodelamento positivo do vaso.[1] 

Sabe-se que as artérias coronárias sofrem um remodelamento positivo 

durante o desenvolvimento da placa aterosclerótica, de modo que estenoses 

significantes somente serão visualizadas na coronariografia quando houver um 
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comprometimento de aproximadamente 40% da área da lâmina elástica interna. Este 

fenômeno foi descrito por Glagov em 1987 e consiste na preservação de uma área 

luminal normal a despeito da presença de uma placa importante. Este fato deve ser 

levado em conta quando se considera a acurácia da coronariografia na avaliação da 

doença aterosclerótica.[18] 

Para descrever a vulnerabilidade da uma placa faz-se então necessário 

avaliar suas características morfológicas assim como suas propriedades funcionais 

relacionadas à atividade inflamatória.[1] O emprego do ultrassom intravascular ou da 

tomografia com coerência óptica em associação com a termografia pode fornecer 

melhores informações sobre as características da placa do que cada método 

isoladamente.[1] 

Na verdade, os métodos terapêuticos e diagnósticos deveriam focar na carga 

aterosclerótica total da doença coronariana, visando uma avaliação “pan arterial”.[19]. 

A quantificação do ECC é um bom exemplo de emprego da tomografia para 

este propósito.[20]. Outros dados sistêmicos indiretos de sinais de inflamação, tais 

como níveis elevados de proteína C reativa (PCR) e a avaliação da disfunção 

endotelial medida pela vasodilatação fluxo mediada na artéria braquial[21] podem 

contribuir para a detecção da vulnerabilidade “pan arterial” e podem servir como 

ferramentas de rastreamento do paciente vulnerável.[22] 

Alguns marcadores inflamatórios podem auxiliar na predição de risco de 

eventos cardiovasculares agudos. A PCR é um marcador de risco independente e 

um forte preditor de eventos coronarianos futuros em pacientes assintomáticos.[23-25] 



 

 

7 

Apesar de a PCR ser um marcador inespecífico de inflamação sistêmica, ela 

promove a ativação do endotélio, acumulando-se na placa, sugerindo um papel 

importante na inflamação da placa aterosclerótica.[26] 

Outros marcadores séricos, tais como as lipoproteínas, a interleucina 6, a 

homocisteína, parecem atuar como fatores trombogênicos conferindo a 

vulnerabilidade do sangue do “paciente vulnerável.[24] Um dos marcadores 

inflamatórios que vem sendo muito estudado no contexto da aterosclerose é a  

mieloperoxidase, que se constitui de uma heme peroxidase secretada por fagócitos 

ativados nos sítios de inflamação.[27] Alguns estudos demonstraram níveis elevados 

de mieloperoxidase em placas vulneráveis após a sua ruptura e o principal 

mecanismo inflamatóro envolvido parece ser a sua atuação sobre o “core” lipídico e 

sobre a oxidação do HDL (high density lipoprotein colesterol) e o LDL colesterol. (low 

density lipoprotein colesterol).[28] 

Estudos epidemiológicos prospectivos têm demonstrado uma consistente 

relação entre os níveis elevados de PCR e o maior risco de eventos 

cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte 

súbita.[29] 

A PCR pode refletir um maior processo inflamatório ou talvez identificar um 

fenótipo de alto risco para aterosclerose com inflamação em atividade ou ainda com 

placas ateroscleróticas vulneráveis à ruptura.[29] 

Estudos angiográficos relacionando PCR à carga aterosclerótica 

demonstraram dados conflitantes e foram limitados à avaliação luminal do vaso. A 

determinação do cálcio coronariano pela tomografia parece promover uma 

estimativa mais acurada da carga aterosclerótica.[30] Entretanto, poucos estudos 
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avaliaram a relação entre a PCR e o ECC como marcadores de carga aterosclerótica 

e seus resultados foram inconsistentes. 

Khera et al [29] dosaram a PCR em 3373 indivíduos com idade de 30 a 65 

anos que participaram do Dallas Heart Study,[31] um estudo multiétnico, populacional. 

A tomografia por emissão de feixe de elétrons (electron beam computed tomography 

– EBCT) foi empregada para quantificar o ECC em 2726 pacientes e a ressonância 

magnética empregada para avaliar a presença de placa aórtica em 2393 pacientes. 

Indivíduos nos quais se identificou a presença de cálcio nas coronárias 

apresentavam níveis mais elevados de PCR do que aqueles com ECC igual a zero, 

com uma discreta tendência na população masculina correlacionando maiores níveis 

de PCR com maior ECC. No entanto, numa análise multivariada, não houve 

correlação entre a PCR e o ECC, bem como entre a PCR e a presença de placa na 

aorta avaliada pela ressonância magnética. Esta falta de correlação pode se dever 

ao fato de que nem todo processo aterosclerótico é calcificado, e os níveis de PCR 

podem estar relacionados à presença de placa não-calcificada.[30] Os níveis 

elevados de PCR podem refletir a composição, morfologia e estabilidade da placa, 

mais do que propriamente à carga aterosclerótica.[32] Como o ECC está associado a 

um maior risco subseqüente de eventos cardiovasculares, tanto a quantificação dos 

níveis de PCR quanto do ECC podem fornecer dados complementares na predição 

de risco cardiovascular.[33]. 

Wang et al [34] descreveram uma forte associação entre a PCR e o ECC, 

avaliando uma população de 321 indivíduos do Framingham Heart Study, todos sem 

doença cardiovascular aparente. Estes foram submetidos à EBCT e observou-se 

que níveis elevados de PCR estavam associados à maior calcificação coronariana. 
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Entretanto, este estudo teve como importante limitação a diferença de tempo entre a 

dosagem da PCR e a realização da tomografia. 

Arad et al [35] em 2005 descreveram a relação entre a calcificação coronariana 

e os fatores de risco cardiovasculares na predição de eventos ateroscleróticos. 

Foram analisados 4903 indivíduos assintomáticos de 50 a 70 anos de idade, 

provenientes do St. Francis Heart Study cujo objetivo primário era comparar a 

acurácia prognóstica da EBCT com os fatores de risco cardiovascular estabelecidos 

para prevenção primária. Em seus resultados, observou-se pouca correlação entre a 

PCR e o ECC. Entretanto, quando analisados os demais fatores de risco, o ECC 

mostrou-se como preditor independente para eventos de DAC, até mesmo superior 

ao escore de Framingham.[35] 

Além disso, visando a prevenção da aterosclerose subclínica como um todo, 

faz-se mister assim considerar toda a carga aterosclerótica total e não apenas a 

placa coronariana instável. Um escore ideal de vulnerabilidade do paciente deveria 

considerar a presença e as características das placas, não somente nas coronárias, 

mas em todo sistema vascular, além de considerar fatores de vulnerabilidade no 

sangue e no miocárdio.[33] 

A consideração de novos fatores de risco, principalmente aqueles que 

indicam atividade da doença, como inflamação da placa, pode permitir que seja feita 

uma estratificação de risco individual, identificando o paciente assintomático 

“vulnerável”. [36] 
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2.2 – Escore de Cálcio Coronariano e Estratificação de Risco Cardiovascular 

A presença de cálcio coronariano está intimamente associada ao 

desenvolvimento da placa aterosclerótica. Assume-se que a calcificação coronariana 

seja uma característica de DAC estável e que as síndromes coronarianas agudas 

correlacionar-se-iam com as placas instáveis e poderiam ocorrer na ausência de 

cálcio coronariano. [37] 

Estudos já propuseram a questão se seria possível prever uma síndrome 

coronariana aguda com base na presença de cálcio naquele vaso.[37]. Para tal seria 

necessário observar a relação entre o cálcio coronariano e as placas instáveis que 

precedem o evento coronariano agudo. [37] 

Estudos histopatológicos demonstraram que o cálcio está presente nas placas 

que romperam, mas a presença ou ausência de cálcio não permite a distinção entre 

as placas estáveis e instáveis. [17] 

A ruptura da placa pode ocorrer em indivíduos aparentemente sadios e em 

pacientes com DAC estável. Quase todos os pacientes com síndrome coronariana 

aguda têm cálcio coronariano mensurável, mas nem sempre a placa “culpada” 

causava obstrução coronariana importante e como nem toda placa aterosclerótica é 

uma placa calcificada, a presença de calcificação não pode ser considerada um 

marcador de estabilidade ou instabilidade da placa.[37] 

A presença de cálcio na parede dos vasos pode ser detectada por inúmeras 

técnicas radiológicas, mas o cálcio coronariano constitui um especial problema 

devido ao movimento cardíaco ininterrupto. [38] 
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Agatston et al..[39] em 1990 desenvolveram  um escore para quantificação do 

ECC nas placas calcificadas, baseando-se no número, na área das lesões e nas 

unidades Hounsfield (HU) que variam de 0 HU para água, - 1000 HU para o ar e + 

1000 HU para o osso cortical.[39] 

A calcificação coronariana é definida como uma lesão hiperatenuante acima 

do limiar de densidade de 130 HU em uma área de dois ou mais pixels 

adjacentes.[40] Um escore volumétrico e com medidas de massa também pode ser 

empregado na quantificação do ECC, sendo considerado o melhor índice para 

quantificação do ECC[41]; entretanto o escore de Agaston é o mais usado na maioria 

dos estudos, [41] com uma dose de radiação necessária para a obtenção do ECC na 

faixa de 1 a 2 mSv.[38] 

Como a calcificação coronariana ocorre como resultado da aterosclerose, um 

ECC igual a zero sugere a ausência de doença coronariana aterosclerótica e 

elevados escores correlacionam-se com idade avançada, maior número de fatores 

de risco e maior extensão de aterosclerose. O escore de cálcio constitui um 

marcador da presença e da extensão da doença aterosclerótica.[30] Com exceção 

dos pacientes com insuficiência renal e distúrbios metabólicos, tais como o 

hiperparatireoidismo, a calcificação vascular geralmente ocorre exclusivamente no 

processo aterosclerótico.[42] 

Há um crescente interesse em demonstrar que a ausência de calcificação 

coronariana constituiria um fator “benéfico” cardiovascular. 

Blaha et al..[43] analisaram a causa mortis de 44.052 pacientes assintomáticos 

submetidos previamente a quantificação do ECC e observaram uma incidência de 

0,52% de mortes em pacientes com ECC igual a zero, incidência de 1,06% de 
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mortes em pacientes com ECC entre 1 e 10 e incidência de 3,96% naqueles com 

ECC maior que 10. Além disso, o tabagismo e a presença de Diabetes pareciam 

estar associados à ocorrência dos eventos nos pacientes com ECC igual a zero. 

Neste estudo, concluiu-se que a ausência de calcificação coronariana em pacientes 

assintomáticos poderia predizer uma taxa de eventos adversos de aproximadamente 

1% em 10 anos.[43] 

Skarwar et al.[44] avaliaram 49 estudos originais publicados desde janeiro de 

1990 a março de 2008, com uma população total de mais de 85.000 pacientes 

sintomáticos e assintomáticos e observaram que a ausência de cálcio coronariano 

mensurável estava associada a um baixo risco de eventos cardiovasculares 

adversos no futuro tanto em pacientes sintomáticos quanto em pacientes 

assintomáticos. Este estudo retrospectivo demonstrou também que a ausência de 

ECC mensurável estava associada a uma baixa probabilidade de estenose 

obstrutiva importante na coronariografia, bem como associada a baixa incidência de 

defeitos perfusionais sugestivos de isquemia miocárdica.[44] 

Com o objetivo de investigar a aterosclerose subclínica em indivíduos 

assintomáticos, visando à prevenção primária, foi desenhado o estudo MESA[8, 9], um 

estudo prospectivo para avaliar a prevalência, os fatores de risco e o grau de 

calcificação coronariana numa coorte de comunidades multi étnicas, com a 

quantificação do ECC nesta população. Foram incluídos 6814 participantes 

assintomáticos com faixa etária entre 45 e 84 anos, identificados como caucasianos, 

negros, hispânicos e orientais, todos recrutados de comunidades americanas no 

período de 2000 a 2002. Nenhum dos participantes apresentava antecedentes de 

doença cardiovascular e o ECC foi avaliado em 6 centros, sendo cada paciente 

submetido a duas medidas de ECC.[9]. Este estudo observou uma maior prevalência 
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de calcificação coronariana em indivíduos caucasianos e do sexo masculino. 

Estudos de prevalência de ECC para a população brasileira também foram 

publicados posteriormente.[45, 46] 

Apesar dos inúmeros estudos e esforços para desenvolver modelos de 

estratificação de risco dos pacientes, os fatores de risco tradicionais falham em 

predizer o risco de DAC em 25 a 50% dos casos.[25, 47, 48] 

Modelos preditores de risco desenvolvidos a partir de dados de follow-up 

muitas vezes não contribuem para esclarecer o risco individual a curto prazo. O 

modelo mais utilizado para avaliação de risco cardiovascular é o Escore de Risco de 

Framingham que utiliza dados como idade, colesterol total, HDL, pressão arterial e 

tabagismo para estimar o risco de desenvolvimento de doença coronariana em dez 

anos. Um alto escore de Framingham pode predizer a ocorrência de um evento 

cardiovascular adverso em 10 anos, entretanto não identifica indivíduos sob risco de 

uma síndrome coronariana aguda ou morte súbita. 

Um estudo publicado por Greenland et al.[49] em 2003 procurou relacionar 

critérios de avaliação do risco cardiovascular e empregando testes não invasivos em 

pacientes assintomáticos. O grupo de pacientes considerado de risco intermediário 

perfazia um total de 40% dos adultos com mais de vinte anos de idade e foi sugerido 

que neste grupo fosse considerada a estratificação de risco cardiovascular por 

métodos não invasivos para investigação de isquemia miocárdica e avaliação da 

carga aterosclerótica.[49] 

Inúmeros trabalhos questionaram se o ECC representaria um marcador de 

risco independente para eventos coronarianos, agregando-se aos fatores de risco 

tradicionais bem estabelecidos.[50] Posteriormente, estudos consistentes 



 

 

14 

demonstraram que a avaliação do ECC pode corroborar na estratificação de risco 

cardiovascular, principalmente no pacientes considerados de risco intermediário pelo 

escore de Framingham. 

Shaw et al. descreveram que a quantificação do ECC constitui uma das 

ferramentas custo efetiva quando agregada ao escore de Framingham na 

estratificação de risco de pacientes assintomáticos.[51] 

Em 2004, Greeland et al.[52] publicaram um estudo prospectivo avaliando 1461 

indivíduos assintomáticos com mais de 45 anos e portadores de pelo menos 1 fator 

de risco cardiovascular, que foram submetidos a realização de quantificação do ECC 

e que foram contactados cerca de 8 anos após a realização da quantificação do 

ECC. Neste trabalho o ECC foi considerado fator preditor independente de eventos 

adversos cardiovasculares nos pacientes com escore de Framingham maior que 

10%.[52] 

Do mesmo modo, outros estudos prospectivos descreveram que a presença 

de cálcio coronariano em indivíduos assintomáticos é um parâmetro de alto valor 

preditivo para eventos cardíacos adversos no futuro.[42, 53, 54] Estes dados também 

foram observados na população brasileira, em um estudo com homens 

assintomáticos.[55] 

O maior benefício do ECC na estratificação de risco parece ser na avaliação 

dos indivíduos considerados de risco intermediário para eventos coronarianos (1 a 

2% risco anual) pelos escores tradicionais, bem como nos pacientes nos quais são 

necessárias maiores informações para conduzir a decisão clínica de intensificar o 

tratamento e a prevenção dos fatores de risco.[40] 
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O Estudo SHAPE (Screening for Heart Attack Prevention and Education) 

enfatiza esta conduta para investigação da ateromatose subclínica no grupo de risco 

intermediário e sugere a utilização do ECC e do duplex scan de carótida em homens 

assintomáticos acima de 45 anos e em mulheres acima de 55 anos.[56, 57] 

 Os valores de ECC podem ser avaliados seja por pontos de corte com 

números absolutos ou por meio de percentis ajustados para idade e sexo. Em 

números absolutos, valores elevados podem ser considerados quando acima de 80 

e em percentis a partir de 75.[49] 

Para estratificação de risco, inúmeros pontos de corte de ECC denotam alto 

risco, geralmente com valores absolutos de 300.[58] Não se sabe ainda qual é o 

melhor ponto de corte do ECC, mas sabe-se que valores acima de 400[59] parecem 

estar relacionadas a lesões acima de 70% de obstrução coronariana no cateterismo. 

 A maioria dos estudos emprega tercis de ECC considerando valores menores 

que 100, de 100 a 300 e maiores que 300; entretanto o ponto de corte mais 

fidedigno e que se correlacione com a estratificação de risco ainda não está bem 

elucidado. [42] 

Um grande estudo denominado South Bay Heart Watch avaliou 1461 

indivíduos assintomáticos, que foram submetidos à quantificação do ECC, com 

análise dos fatores de risco tradicionais e dosagem sérica da PCR.[60] Em um 

modelo multivariável, observou-se que um ECC maior que 300 poderia ser 

considerado como fator preditor independente de infarto agudo do miocárdio fatal ou 

não fatal quando comparado a ECC igual a zero. Neste estudo, pacientes com 

escore de Framingham de 16 a 20% e com ECC maior que 300 apresentaram uma 
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taxa anual de eventos adversos de 2,8%, o que os reclassificaria como pacientes de 

alto risco cardiovascular.[61] 

Greenland et al. também publicaram estudo demonstrando que pacientes 

considerados como de risco intermediário pelo escore de Framingham e com ECC 

maior que 300 também apresentavam uma taxa anual de eventos adversos de 2,8%, 

podendo então ser considerados como de alto risco.[52] 

Uma metanálise publicada por Pletcher et al. demonstrou um aumento do 

risco de eventos cardiovasculares de 2,1 a 10 vezes mais com a elevação dos 

valores de ECC de 100 para valores maiores que 400, respectivamente, quando 

comparados com ECC igual a zero.[62] 

 Em artigo de revisão de aterotrombose, demonstrou-se a importância de 

associar o ECC ao escore de Framinghan. Valores de ECC acima de 80 

aumentaram a probabilidade pré-teste do escore de Framinghan de 10% de 

mortalidade para 27% e um escore de cálcio menor que 80 diminuiu esta 

probabilidade pré-teste para 2,2%.[63] Outro estudo demonstrou que um ECC acima 

de 80 apresentava sensibilidade de 85% e especificidade de 75% para eventos 

coronarianos (morte, infarto, indicação de revascularização)[33] 

Além disso, valores de ECC menores que 100 estão associados a uma baixa 

probabilidade de defeitos perfusionais na cintilografia miocárdica (< 2%) [64] e um 

ECC menor que 100 sugere uma probabilidade menor que 1% de ocorrência de 

estenose coronariana (> 50%) significativa na angiografia.[65-67] 

Entretanto, a quantidade de cálcio coronariano correlaciona-se 

moderadamente com a carga aterosclerótica total do vaso.[53]  Mesmo a presença de 
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calcificação importante não está necessariamente associada à presença de 

estenose luminal com repercussão hemodinâmica. Assim, a detecção de um escore 

de cálcio elevado não indica a presença de estenose significativa e não indicaria a 

realização de coronariografia em indivíduos assintomáticos.[38] Além disso, o ECC 

baixo não exclui DAC obstrutiva, principalmente nos indivíduos sintomáticos. 

A calcificação coronariana está presente na maioria dos pacientes com 

isquemia miocárdica, tanto sintomáticos como assintomáticos. Os testes 

provocativos de isquemia geralmente estão alterados com obstruções da luz 

coronária maior do que 70%, de modo que surge a indagação de como identificar 

este subgrupo de pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos de risco 

intermediário. 

A isquemia “silenciosa” é a principal manifestação da doença coronariana, 

perfazendo cerca de 75% dos episódios isquêmicos, sendo que a maioria destes 

ocorre em repouso ou com mínimo esforço.[64] 

Brindis et al.[68] publicaram em 2005 critérios para investigação de isquemia, 

sugerindo que em pacientes com ECC menor que 100 não seria necessário a 

realização de SPECT (single-photon emission computed tomography) para pesquisa 

de isquemia “silenciosa”, já que a probabilidade de defeitos perfusionais seria baixa. 

Entretanto, alguns trabalhos sugerem a realização do SPECT em pacientes 

diabéticos e com história familiar de DAC mesmo com ECC menor que 100. [69-71] 

Para os demais pacientes assintomáticos, Brindis et al. sugerem que todos com 

ECC maior que 400 deveriam ser submetidos a testes funcionais para pesquisa de 

isquemia silenciosa.[68] 
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Chang et al [72] realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se a 

integração entre a quantificação do ECC e o SPECT poderiam otimizar a 

estratificação de risco em pacientes assintomáticos e sem coronariopatia prévia a 

curto e longo prazo. Foram avaliados 1.126 pacientes assintomáticos submetidos a 

quantificação do ECC e a SPETC em um período médio de 56 dias e foi realizado 

um seguimento destes pacientes por 6,9 anos. Foi observado que valores elevados 

de ECC correlacionaram-se com a presença de isquemia no SPECT e que a 

prevalência de eventos cardíacos adversos foi maior nos pacientes com SPECT 

anormal e ECC mais elevado. Nos pacientes sem isquemia documentada no 

SPECT, observou-se que o ECC acrescentou informação prognóstica com maior 

ocorrência de eventos adversos em pacientes com ECC maior que 400. Este estudo 

demonstrou que tanto o ECC quanto o SPECT apresentam capacidade 

independente e complementar para predizer eventos adversos. 

Um ECC elevado identifica um subgrupo de pacientes que, mesmo com 

testes perfusionais normais na ocasião da quantificação do ECC, têm maior risco de 

apresentar eventos adversos a longo prazo. Nestes pacientes, caberia a 

intensificação de medidas preventivas a fim de minimizar a evolução o processo 

aterosclerótico suclínico.[72] 

Anand et al[73] evidenciaram em um estudo publicado em 2004 uma alta 

prevalência de isquemia “silenciosa” em pacientes com aterosclerose moderada, ou 

seja, com ECC entre 100 e 400. Numa análise multivariada com os demais fatores 

de risco, o ECC foi o único preditor de isquemia “silenciosa”, de modo que quando o 

ECC é empregado em pacientes assintomáticos pré selecionados com fatores de 

risco para isquemia, o ponto de corte ideal do ECC dependerá da prevalência de 

DAC obstrutiva assintomática e dos fatores de risco naquela população.[73] 
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A fim de descrever as características clínicas dos pacientes encaminhados 

para realização de testes provocativos de isquemia, Rosanski et al.[74] analisaram a 

influência das características clínicas dos pacientes submetidos a testes para 

pesquisa de isquemia e sua correlação com o ECC. Foram avaliados 

prospectivamente 648 pacientes submetidos a quantificação do ECC e pesquisa de 

isquemia por meio de cintilografia miocárdica. O ECC foi capaz de predizer a 

presença de isquemia sobretudo quando acima de 400, mesmo em pacientes 

assintomáticos ou com baixa probabilidade de DAC obstrutiva.[74] 

A ausência de calcificação coronariana constitui ainda uma grande dúvida. 

Schenker et al.[75] avaliaram 685 pacientes de risco intermediário submetidos a 

pesquisa de isquemia miocárdica e quantificação do ECC por médio de tomógrafo 

híbrido (PET-CT – positron emission tomography). Observou-se maior ocorrência de 

isquemia nos pacientes com ECC maior que 400, entretanto 16% dos pacientes com 

ECC igual zero também tinham apresentaram defeitos perfusionais. A análise do 

risco relativo demonstrou uma maior incidência de infarto do miocárdio e morte em 

pacientes com valores mais altos de ECC, com ou sem isquemia.[75] 

Estudo publicado por Blumenthal et al.[70] sugeriu que a calcificação 

coronariana moderada a importante geralmente deriva em testes isquêmicos 

positivos, entretanto, a ausência de calcificação coronariana ou mesmo a 

calcificação mínima parece não induzir a isquemia durante os testes provocativos, 

refletindo estágios diferenciados da aterosclerose subclínica. 

A presença de estenose coronariana ou um defeito reversível de perfusão 

miocárdica coloca o paciente em uma escala de risco elevado para DAC.  
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Askew et al.[76] avaliaram a importância de repetir o SPECT em pacientes com 

ECC documentado e concluíram que pacientes com SPECT normal ou com pequena 

área isquêmica que permaneciam assintomáticos apresentavam pouca chance de 

evoluir para morte, infarto do miocárdio ou necessidade de revascularização. 

Entretanto, Naghavi et al. sugerem que mesmo pacientes sem estenoses 

significativas e com perfusão miocárdica normal podem ser pacientes 

potencialmente “vulneráveis”, talvez devido a condições genéticas e clínicas, por 

exemplo de origem inflamatória. Mesmo estes pacientes poderiam se beneficiar da 

investigação de outras condições de que o caracterizem como paciente “vulnerável”, 

talvez o colocando em outro patamar de escore de risco. Espera-se que, no futuro, 

surjam ferramentas de screening capazes de identificar estes pacientes.[36] 

Inúmeros estudos procuraram ainda avaliar o impacto do ECC como 

ferramenta motivacional ajudando a implementar mudanças no estilo de vida. 

Entretanto, em uma observação durante um ano, não houve redução nos fatores de 

risco.[77] Outro estudo avaliou o efeito motivacional do ECC na adesão ao uso de 

aspirina e estatinas, mostrando uma maior adesão ao tratamento.[78] 

Outro conceito que contribui para a estratificação de risco partindo da 

quantificação do ECC é o cálculo da “idade vascular” do paciente. 

O conceituado professor William Osler proferiu uma frase “um homem é tão 

velho quanto as suas artérias” e esta filosofia vem atualmente norteando a 

estratificação de risco da doença cardiovascular. 

O conceito de “idade vascular” ou “idade arterial” vem sendo proposto em 

inúmeros estudos. A idéia é ajustar a idade do paciente à sua carga aterosclerótica. 

A principal motivação para calcular a “idade vascular” está na intenção de 
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proporcionar maior entendimento ao paciente a respeito de sua “condição” 

aterosclerótica. 

Stein et al.[79] desenvolveram um algoritmo para calcular a “idade vascular” 

baseando-se no espessamento médio intimal das carótidas.  Schisterman et al.[80] e 

Shaw et al.[81] em estudos distintos, também propuseram algoritmos para quantificar 

a “idade vascular”, mas baseando-se no escore de cálcio coronariano. 

Foi sugerido inicialmente que a idade biológica poderia ser substituída pela 

“idade vascular” durante o cálculo do escore de risco de Framingham, o que 

permitiria aos clínicos continuar empregando este escore já bem estabelecido, mas 

com maior refinamento e acurácia da estimativa do risco cardiovascular futuro.[82, 83] 

Apesar de muitos métodos de cálculo da “idade vascular” já terem sido 

propostos, a melhor estimativa da “idade arterial” permanece em aberta. 

Estudo recente sugeriu[84] estimar a “idade arterial” empregando a idade 

cronológica e o logaritmo do escore de cálcio, empregando dados do estudo MESA[8, 

9] Assim, a “idade arterial” seria a idade na qual o risco cardiovascular estimado 

(calculado a partir da idade cronológica) corresponderia à idade para o escore de 

cálcio observado. A “idade arterial” seria então o risco equivalente do escore de 

cálcio. Em essência, seria uma simples transformação do escore de cálcio descrito 

em unidades Agatston para “unidades etárias”. Demonstrou-se que a idade 

cronológica não acrescentou informações adicionais em relação à idade vascular.[84] 

Nestes estudos foi confeccionada uma tabela com a conversão do escore de cálcio 

para a “idade arterial”, com intervalo de confiança de 95%. Estes trabalhos 

demonstraram ainda que no cálculo do escore de Framingham a “idade vascular” 
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apresentou maior valor preditivo que o escore de Framingham baseado na idade 

biológica.[84] 

Infelizmente, não se dispõe ainda de um marcador ideal para identificação e 

estratificação adequadas do verdadeiro risco cardiovascular em pacientes 

assintomáticos. 

O marcador ideal deveria ser custo efetivo, aplicável a nível de saúde pública 

e capaz de analisar os aspectos inflamatórios, metabólicos, anatômicos, funcionais e 

genéticos. 

A quantificação do ECC agrega informações aos escores clínicos e 

correlaciona-se com os testes funcionais, entretanto os aspectos metabólicos, 

inflamatórios e genéticos dos pacientes assintomáticos potencialmente “vulneráveis” 

não são contemplados pela obtenção do ECC. 

Cabe ao clínico procurar reunir as informações disponíveis e implementar 

todas as medidas possíveis para estabilizar a progressão do processo 

aterosclerótico subclínico. 
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3 - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado no Serviço de Cardiologia GáveaCor, Rio de 

Janeiro, tendo sido avaliados os prontuários de pacientes que foram submetidos à 

avaliação do escore de cálcio coronariano, com tomógrafos com multidetectores de 

16 ou 64 canais, no período de 11 de janeiro de 2005 a 09 de fevereiro de 2009. A 

maioria dos exames de quantificação do escore de cálcio foi realizada no CDPI, que 

é uma instituição privada e foram solicitados pelos médicos assistentes dos 

pacientes, sem quaisquer custos ou vínculos financeiros com a pesquisa 

desenvolvida. A pesquisadora responsável pela coleta e cadastramento dos dados 

não recebeu nenhuma remuneração por este trabalho e foi totalmente responsável 

por todos os custos que envolveram a pesquisa, bem como a distribuição e cópias 

do termo de consentimento (TCLE) (anexo I) e de todo material necessário para o 

andamento e a conclusão do estudo. 

Os pacientes eram provenientes de serviço privado e foram informados da 

pesquisa e assinaram o TCLE. O protocolo de pesquisa foi analisado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 

Foi construído um banco de dados (anexo II) com os seguintes itens: sexo, 

idade, presença de diabetes ou não, quadro clínico na época do exame, 

revascularização cirúrgica ou angioplastia prévia, ECC, “idade arterial”, escore de 

Framingham (anexo III), prova funcional não invasiva realizada ou não (cintilografia 
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miocárdica, teste ergométrico, ressonância magnética ou ecocardiograma de 

estresse) e a presença ou não de isquemia.  

Em relação a presença de diabetes, foi considerada a informação descrita no 

prontuário do paciente. Não foram avaliados dados como glicemia de jejum, níveis 

de hemoglobina glicosilada, bem como tempo de evolução da doença.   

Foram catalogados no banco de dados apenas os resultados com no máximo 

45 dias de diferença entre a data da realização da quantificação do ECC e dos 

demais exames.  

Foram documentados no banco de dados os valores absolutos do ECC de 

cada paciente, sendo o ECC posteriormente dividido em tercis de ECC < 100, ECC 

entre 100 e 300 e ECC > 300 . [42]   Não foi considerado o percentil do ECC pois este 

dado não estava disponível de forma homogênea nos prontuários da população 

estudada. 

A “idade arterial” foi calculada de acordo com o algoritmo proposto com base 

nos dados do estudo MESA, disponível no site www.mesa-nhlbi.org. (anexo IV). O 

cálculo emprega o valor absoluto do escore de cálcio obtido pelo método de 

Agatston e calcula a “idade arterial” que é uma tradução das unidades de Agatston 

do escore de cálcio para unidade em anos. Os pacientes foram considerados 

“jovens” quando a idade cronológica era maior que a “idade arterial” e “envelhecidos” 

quando a “idade arterial” era superior a idade cronológica. 

Foram incluídos no estudo os pacientes com ECC quantificado, 

assintomáticos e considerados de baixo risco e risco intermediário pelo escore de 

Framingham. 

http://www.mesa-nhlbi.org/
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Foram excluídos do estudo os pacientes sintomáticos ou com história de 

revascularização prévia ou considerados de alto risco pelo escore de Framingham. 
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3.1 - Análise Estatística 

Os resultados encontrados foram submetidos à análise estatística no serviço 

do NESC-HUCFF. Foi utilizado software estatístico SPSS versão 17 (Statistical 

Package for Social Science) e foram comparados os valores descritos no banco de 

dados. Os dados foram expressos em média, desvio padrão e erro padrão. Foi 

utilizado o P-valor do teste t pareado, sendo que o critério de determinação de 

significância estatística adotado foi ao nível de 5%, ou seja, quando o valor de p do 

teste estatístico for menor ou igual a 0,05, então existe significância estatística (p ≤ 

0,05). 
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4 – RESULTADOS 

 

 

Foram avaliados retrospectivamente 175 pacientes que foram submetidos à 

quantificação do ECC com tomógrafos com multidetectores. Dentre estes, foram 

excluídos 7 pacientes com procedimentos de revascularização prévia e excluídos 45 

pacientes sintomáticos, restando 123 pacientes assintomáticos. 

Foi calculado o escore de Framingham (anexo III) em 122 pacientes, visto que 

1 paciente não teve o escore calculado devido à faixa etária mais avançada. Dentre 

estes, 68 (55,3%) pacientes foram considerados de baixo risco (<10%), 47 (38,2%) 

pacientes eram de risco intermediário (10 a 20%) e 7 (5,7%) foram caracterizados 

como alto risco (>20%). 

Foram excluídos do trabalho os pacientes considerados de alto risco, de 

modo que a população estudada consistiu de 115 pacientes com ECC quantificado e 

classificados como de baixo risco e risco intermediário pelo escore de Framinghan. 

(figura 1) 

Figura 1 – Casuística estudada 
 

175 pacientes com ECC quantificado 
↓ 

168 pacientes sem revascularização prévia 
↓ 

123 pacientes assintomáticos 
↓ 

122 pacientes com Escore de Framingham 
↓ 

115 pacientes de baixo risco e risco intermediário 
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No grupo avaliado, 92 (80,0%) indivíduos eram do sexo masculino, com idade 

variando entre 35 a 78 anos e idade média de 55,9 anos. 

A distribuição do escore de Framingham (anexo III) dentre os 115 pacientes 

estudados demonstrou que 68 (59,1%) pacientes foram considerados de baixo risco 

e 47 (40,9%) pacientes eram de risco intermediário. 

Quanto às características clínicas, 16 (13,9%) deles tinham relato de diabetes 

em seu prontuário. 

O ECC foi dividido em tercis, sendo encontrado ECC < 100 em 74 (64,3%) 

pacientes, 100 a 300 em 16 (13,9%) e > 300 em 25 (21,7%) pacientes. (tabela 1). 
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Tabela 1 – Características clínicas dos pacientes 
 

Características 

Freqüências 

Absoluta 
(n) 

Relativa 
(%) 

Sexo   

     masculino 92 80,0% 

     feminino 23 20,0% 

Idade   

     35 a 59 anos 69 60,0% 

     60 a 78 anos 46 40,0% 

     Média de idade 55,9 ±12 

Escore de Framinghamc   

     < 10% 68 59,1% 

     10 a 20% 47 40,9% 

Diabetes   

     Não 99 86,1% 

     Sim 16 13,9% 

ECC   

     < 100 74 64,3% 

     100 a 300 16 13,9% 

     > 300 25 21,7% 

"Idade arterial"  *   

     Jovem 48 41,7% 

     Envelhecido 67 58,3% 

*Jovem = Idade > idade arterial; Envelhecido = contrário 

 

Foi calculada a “idade arterial”, sendo encontrada uma média de 61,0 ± 20,0 

anos, sendo esta superior à idade cronológica dos pacientes. (tabela 2 e figura 2). 

Pelo cálculo da “idade arterial” o padrão obtido demonstrou nesta população que 48 

(41,7%) dos pacientes poderiam ser considerados “jovens” e 67 (58,3%) pacientes 

poderiam ser considerados “envelhecidos”. (tabela 2) 

Tabela 2 – Dados de idade cronológica e “idade arterial” 
 

Idades Estatísticas descritivas 

(anos) Média DP Mínimo 1º quartil Mediana 3º quartil Máximo 

Idade 56,0 10,0 35,0 48,0 57,0 64,0 78,0 

“Idade arterial” 61,0 20,0 39,0 39,0 63,0 78,0 96,0 

Diferença 5,0 16,0 -30,0 -7,0 3,0 17,0 38,0 
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Figura 2 –Correlação entre a “Idade arterial” e a idade cronológica 
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Foi avaliado o ECC médio de acordo com as características clínicas do grupo. 

O valor médio do ECC no grupo dos homens foi de 234,9 ± 463,3 e nas mulheres de 

174,2 ± 381,0 e não foi observada diferença estatística dentre os dois grupos. 

Quanto à idade, 69 (60,0%) pacientes estavam na faixa etária de 35 a 59 anos e 

apresentavam ECC médio de 130,7 ± 291,3. A faixa etária de 60 a 78 anos 

compunha-se de 46 (40,0%) pacientes com ECC médio de 360,8 ± 588,0. (p < 

0,001). (tabela 3) 
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Em relação à presença de Diabetes, 99 (86,0%) dos pacientes não eram 

portadores de Diabetes e a média de ECC foi de 183,3 ± 420,2, enquanto que no 

grupo dos diabéticos foi de 466,8 ± 540,4. (p < 0,005). 

Em relação à estratificação de risco, observou-se que os pacientes 

considerados de baixo risco apresentavam ECC médio de 125,7 ± 324,9 e no grupo 

de risco intermediário o ECC médio encontrado foi de 363,1 ± 554,7 (p < 0,001) 

(tabela 3) 

Tabela 3 – ECC de acordo com as características clínicas 
 

Características 

Estatísticas do escore de cálcio P-valor do 

n Média 
Desvio- 

Mínimo Mediana Máximo 
teste Mann- 

padrão Whitney 

 Sexo               

     Masculino 92 234,9 463,3 0,0 30,3 2562,0 
0,480 

     Feminino 23 174,2 381,0 0,0 4,1 1746,1 

 Idade        

     35 a 59 anos 69 130,7 291,3 0,0 0,0 1578,8 
< 0,001 

     60 a 78 anos 46 360,8 588,0 0,0 103,4 2562,0 

 Diabetes               

     Não 99 183,3 420,2 0,0 11,4 2562,0 
0,003 

     Sim 16 466,8 540,4 0,0 254,6 1746,1 

Framingham        

< 10% 68 125,7 324,9 0,0 1,1 1746,1 
< 0,001 

10 a 20% 47 363,1 554,7 0,0 118,4 2562,0 

 

 

Considerando tercis de ECC < 100, ECC de 100 a 300, ECC > 300, quanto à 

distribuição por sexo, 59 (64,1%) dos pacientes do sexo masculino apresentavam 

ECC < 100, 11 (12,0%) tinham ECC entre 100 e 300 e 22 (26,9%) tinham ECC > 

300. Observou-se uma distribuição semelhante no sexo feminino, com 15 (65,2%) 

pacientes com ECC < 100, 5 (21,7%) pacientes com ECC entre 100 e 300 e 3 

(13,0%) com ECC > 300 (p = NS) (tabela 4) 
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Em relação a faixa etária, no grupo de pacientes com idade entre 35 a 59 

anos, 51 (73,9%) pacientes tinham ECC < 100, 8 (11,6) tinham ECC entre 100 e 300 

e 10 (14,5%) pacientes tinham ECC > 300. Já no grupo com idade entre 60 a 78 

anos, 23 (50,0%) pacientes tinham ECC < 100, 8 (17,4%) tinham ECC entre 100 e 

300 e 15 (32,6%) pacientes tinham ECC > 300. (p < 0,05). (tabela 4) 

Entre os pacientes sem Diabetes, 68 (68,7%) apresentavam ECC < 100, 13 

(13,1%) tinham ECC entre 100 e 300 e 18 pacientes (18,2%) apresentavam ECC > 

300. Já entre os pacientes diabéticos, 6 (37,5%) pacientes tinham ECC < 100, 3 

(18,8%) apresentavam ECC entre 100 e 300 e 7 (43,8%) tinham ECC > 300. (p < 

0,05) (tabela 4) 

Dentre os pacientes considerados de baixo risco pelo escore de Framingham, 

53 (77,9%) apresentavam ECC < 100, 8 (11,8%) tinham ECC entre 100 e 300 e 7 

(10,3%) pacientes apresentavam ECC > 300. No grupo dos pacientes de risco 

intermediário, 21 (44,7%) apresentavam ECC < 100, 8 (17,0) pacientes tinham ECC 

entre 100 e 300 e 18 (38,3%) tinham ECC > 300. (p < 0,001). (tabela 4) 

Tabela 4 –ECC em tercis de acordo com as características clínicas 
 

Características 
Total 

ECC P-valor 

< 100 100 a 300 > 300  do teste 

n  (%) n  (%) n  (%) n  (%)   
2


 Sexo           

     Masculino 92 (100,0) 59 (64,1) 11 (12,0) 22 (23,9)  
0,322 

     Feminino 23 (100,0) 15 (65,2) 5 (21,7) 3 (13,0)  

 Idade           

     35 a 59 anos 69 (100,0) 51 (73,9) 8 (11,6) 10 (14,5)  
0,026 

     60 a 78 anos 46 (100,0) 23 (50,0) 8 (17,4) 15 (32,6)  

 Diabetes           

     Não 99 (100,0) 68 (68,7) 13 (13,1) 18 (18,2)  
0,038 

     Sim 16 (100,0) 6 (37,5) 3 (18,8) 7 (43,8)  

Framingham           

< 10% 68 (100,0) 53 (77,9) 8 (11,8) 7 (10,3)  
< 0,001 

10 a 20% 47 (100,0) 21 (44,7) 8 (17,0) 18 (38,3)   
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Dentre os pacientes de baixo risco, 61 (89,7%) pacientes eram não diabéticos 

e 7 (10,3%) pacientes eram diabéticos. No pacientes considerados de risco 

intermediário, 38 (80,9%) eram não diabéticos e 9 (19,1%) eram diabéticos, (p=NS). 

Correlacionando a presença de Diabetes, o escore de Framingham e o ECC, 

observou-se que 61 pacientes não diabéticos eram de baixo risco pelo escore de 

Framingham e apresentavam um ECC médio de 95,4 ± 264,0, enquanto que 38 

pacientes não diabéticos com risco intermediário pelo escore de Framingham, 

tinham ECC médio de 324,4 ± 495,4. (p < 0,001). Dentre os pacientes diabéticos, 7 

pacientes foram considerados de baixo risco e apresentavam ECC médio de 389,8 ± 

625,0, enquanto que 9 pacientes tinham escore de Framingham de risco 

intermediário e ECC médio de 526,7 ± 495,4. (p = NS). (tabela 5) 

Tabela 5 – ECC de acordo a presença de Diabetes e escore de Framingham 
 

Diabetes Estatísticas do escore de cálcio P-valor do 

e escore de 
n Média 

Desvio- 
Mínimo Mediana Máximo 

teste Mann- 

Framingham padrão Whitney 

Não diabéticos               

     < 10% 61 95,4 264,0 0,0 0,0 1578,8 
< 0,001 

     10% a 20% 38 324,4 567,0 0,0 112,5 2562,0 

Diabéticos        

     < 10% 7 389,8 625,0 0,0 179,0 1746,1 
0,408 

     10% a 20% 9 526,7 495,4 0,0 454,5 1321,0 

 

Em relação à estratificação de isquemia, 61 (53,0%) pacientes foram 

submetidos a provas funcionais, sendo que a presença de isquemia foi descrita 

somente em 12 (19,7%) pacientes.  (tabela 6) 
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Tabela 6 – Pacientes submetidos a provas funcionais 
 

Características 
Freqüências 

Absoluta (n) Relativa (%) 

Prova funcional   

     Não 54 47,0% 

     Sim 61 53,0% 

          Cintilografia 24 39,3% 

          TE 33 54,1% 

          RNM 3 4,9% 

          ECO Stress 1 1,6% 

 

Comparando-se as características clínicas dos pacientes que realizaram 

provas funcionais com os que não realizaram provas funcionais, observou-se que 

não houve diferença estatística entre os dois grupos em relação a distribuição por 

sexo, idade, presença de diabetes e escore de Framingham. 

Um total de 40 (54,1%) pacientes que não realizaram provas funcionais tinha 

ECC < 100 e 14 (34,1%) tinha ECC ≥ 100. Dentre os pacientes submetidos a provas 

funcionais, 34 (45,9%) tinham ECC < 100 e 27 (65,9%) tinham ECC ≥ 100. (p < 

0,05). Também se observou diferença estatística quando avaliada a “idade arterial”, 

sendo que 28 (58,3%) dos pacientes “jovens” e 26 (38,8%) dos pacientes 

“envelhecidos” não foram submetidos a provas funcionais, enquanto que 20 (41,7%) 

dos “jovens” e 41 (61,2%) dos envelhecidos” realizaram alguma prova funcional 

durante o trabalho. (tabela 7) 
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Tabela 7 – Comparação entre os pacientes que realizaram prova funcional ou 
não 

 

Características 
Total 

Prova funcional P-valor 

Não 
realizada 

Realizada  do teste 

n  (%) n  (%) n  (%)   
2


 Sexo         

     Masculino 92 (100,0) 42 (45,7) 50 (54,3)  
0,575 

     Feminino 23 (100,0) 12 (52,2) 11 (47,8)  

 Idade         

     35 a 59 anos 69 (100,0) 31 (44,9) 38 (55,1)  
0,593 

     60 a 78 anos 46 (100,0) 23 (50,0) 23 (50,0)  

 Diabetes         

     Não 99 (100,0) 46 (46,5) 53 (53,5)  
0,793 

     Sim 16 (100,0) 8 (50,0) 8 (50,0)  

 Escore de Framingham        

     < 10% 68 (100,0) 32 (47,1) 36 (52,9)  
0,979 

     10 a 20% 47 (100,0) 22 (46,8) 25 (53,2)  

ECC         

     < 100 74 (100,0) 40 (54,1) 34 (45,9)  
0,040 

     >= 100 41 (100,0) 14 (34,1) 27 (65,9)  

 Padrão arterial*         

     Jovem 48 (100,0) 28 (58,3) 20 (41,7)  
0,039 

     Envelhecido 67 (100,0) 26 (38,8) 41 (61,2)   

 

 

Quando os pacientes foram avaliados em relação à distribuição por sexo, 

idade, presença de Diabetes, escore de Framingham e “idade arterial”, não se 

observou diferença estatística entre os pacientes com isquemia e os pacientes sem 

isquemia. (tabela 8). 
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Tabela 8 – Comparação entre os pacientes com prova funcional de acordo com 
a presença de isquemia ou não 

 

Características 
Total 

Isquemia P-valor 

Não Sim  do teste 

n  (%) n  (%) n  (%)   
2


 Sexo         

     Masculino 50 (100,0) 41 (82,0) 9 (18,0)  
0,484 

     Feminino 11 (100,0) 8 (72,7) 3 (27,3)  

 Idade         

     35 a 59 anos 38 (100,0) 33 (86,8) 5 (13,2)  
0,100 

     60 a 78 anos 23 (100,0) 16 (69,6) 7 (30,4)  

 Diabetes         

     Não 53 (100,0) 44 (83,0) 9 (17,0)  
0,174 

     Sim 8 (100,0) 5 (62,5) 3 (37,5)  

 Escore de Framingham        

     < 10% 36 (100,0) 31 (86,1) 5 (13,9)  
0,173 

     10 a 20% 25 (100,0) 18 (72,0) 7 (28,0)  

 Padrão arterial*         

     Jovem 20 (100,0) 17 (85,0) 3 (15,0)  
0,521 

     Envelhecido 41 (100,0) 32 (78,0) 9 (22,0)   

 

 

Dentre os 61 pacientes que foram submetidos à provas funcionais, 49 (80,3%) 

pacientes não apresentaram isquemia e o ECC médio foi de 238,9 ± 459,4. Dentre 

os 12 (19,6%) pacientes com isquemia documentada, o ECC médio encontrado foi 

de 448,4 ± 700,5. (p < 0,05). 

A distribuição por tercis de ECC demonstrou que no grupo de pacientes que 

não apresentou isquemia, 31 (63,3%) tinham ECC < 100, 5 (10,2%) tinham ECC 

entre 100 e 300 e 13 (26,5%) tinham ECC > 300. Naqueles onde foi evidenciada 

isquemia, 3 (25,0%) tinham ECC < 100, 4 (33,3%) pacientes tinham ECC entre 100 

e 300 e 5 (41,7%) tinham ECC > 300. (p < 0,05). (tabela 9). 

 



 

 

37 

Tabela 9 – Distribuição por tercis do ECC de acordo com a presença ou não de 
isquemia 

 

Características 
Total 

ECC P-valor 

< 100 
100 a 
300 

> 300  do teste 

n  (%) n  (%) n  (%) n  (%)   
2


 Isquemia*           

     Não 49 (100,0) 31 (63,3) 5 (10,2) 13 (26,5)  
0,034 

     Sim 12 (100,0) 3 (25,0) 4 (33,3) 5 (41,7)   

*Apenas para pacientes com prova funcional realizada (54 sem prova funcional) 

 

 

Comparando-se a presença de isquemia, o escore de Framingham e o escore 

de cálcio, observou-se que dentre os pacientes de baixo risco, 31 pacientes sem 

isquemia no teste funcional tinham ECC médio de 116,5 ± 300,6 e 5 pacientes de 

baixo risco e com isquemia documentada tinham ECC médio de 120,9 ± 113,4.(p = 

NS). Dentre os pacientes de risco intermediário, 18 pacientes sem isquemia tinham 

ECC médio de 449,9 ± 601,7 e 7 pacientes com isquemia tinham ECC médio de 

682,3 ± 859,0. (p = NS). 

Dentre as provas funcionais empregadas (cintilografia miocárdica, teste 

ergométrico, ressonância magnética e ecocardiograma de estresse), 24 pacientes 

foram submetidos à cintilografia, 33 pacientes realizaram teste ergométrico, 3 

pacientes foram submetidos à ressonância magnética e 1 paciente foi submetido ao 

ecocardiograma de estresse. Observou-se um ECC médio de 493,7 ± 597,2 nos 

pacientes submetidos a cintilografia miocárdica e ECC médio de 132,5 ± 417,6 nos 

pacientes submetidos a teste de esforço. Um total de 54 pacientes não realizou 

nenhuma prova funcional e neste grupo o ECC médio encontrado foi de 157,9 ± 

347,8. (p < 0,001). (tabela 10) 
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Tabela 10 –ECC segundo tipo de prova funcional 

Tipo de Estatísticas do escore de cálcio P-valor do 

Prova 
n Média 

Desvio- 
Mínimo Mediana Máximo 

teste Kruskall- 

Funcional padrão Wallis 

 Cintilografia 24 493,7 597,2 0,0 348,9 2562,0 

< 0,001  TE 33 132,5 417,6 0,0 0,0 2360,3 

 Não realizada 54 157,9 347,8 0,0 3,8 1746,1 

Nota: excluídos 1 paciente com ECO Stress (ECC=716) e 3 com RNM (ECC médio=50,2) 

 

 

Comparando-se as provas funcionais com os tercis de ECC, 72 (64,9%) 

pacientes tinham ECC < 100, sendo que 6 (25,0%) foram submetidos a cintilografia 

miocárdica, 26 (78,8%) foram submetidos a testes ergométrico e 40 (74,0%) não 

tinham prova funcional. Dentre os 15 (13,5%) pacientes com ECC entre 100 e 300, 4 

(16,7%) fizeram cintilografia, 4 (12,1%) fizeram teste de esforço e 7 (13,0%) não 

realizaram nenhuma prova funcional. O tercil de ECC maior que 300 compunha-se 

de 24 (21,6%) pacientes, sendo que 14 (58,3%) tinham cintilografia, 3 (9,1%) tinham 

teste ergométrico e 7 (13,0%) não tinham prova isquêmica. (p < 0,001) (tabela 11). 
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Tabela 11 – Distribuição por tercis do ECC de acordo com o tipo de prova 
funcional 

 

ECC 
Total 

Prova funcional P-valor 

Cintilografia TE 
Não 

realizada 
 do teste 

n  (%) n  (%) n  (%) n  (%)   
2


     ECC <= 100 72 (64,9) 6 (25,0) 26 (78,8) 40 (74,1)  

< 0,001      100 < ECC < 300 15 (13,5) 4 (16,7) 4 (12,1) 7 (13,0)  

     ECC >= 300 24 (21,6) 14 (58,3) 3 (9,1) 7 (13,0)  

Total 111 (100,0) 24 (100,0) 33 (100,0) 54 (100,0)     

Nota: excluídos 3 pacientes com RNM e 1 com ECO Stress      
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5 – DISCUSSÃO 

 

 

5.1 – Análise dos Resultados 

 O banco de dados inicial constituiu-se de 175 pacientes que foram 

submetidos à quantificação do ECC. A fim de uniformizar as características da 

população estudada, foram excluídos os pacientes com procedimentos prévios de 

revascularização cirúrgica e/ou percutânea, os pacientes sintomáticos e os pacientes 

considerados de alto risco pelo escore de Framingham, perfazendo uma população 

de 115 pacientes de baixo risco e risco intermediário. 

Todos os pacientes eram provenientes de clínica privada e observou-se um 

predomínio de indivíduos do sexo masculino. É descrito na literatura uma alta 

prevalência de doença coronariana em indivíduos do sexo masculino, com um 

aumento da incidência de coronariopatia nas mulheres após a menopausa. Este 

grupo de estudo consistiu basicamente de pacientes assintomáticos e sem 

evidências de coronariopatia prévia, mas o fato de um maior número de indivíduos 

do sexo masculino ter participado do estudo pode ter contribuído nos resultados 

observados. 

A faixa etária da população variou de 35 a 78 anos – muito extensa - 

englobando diferentes momentos na história natural da doença aterosclerótica. A fim 

de minimizar a discrepância entre as faixas etárias, os pacientes foram divididos em 

dois grupos de 35 a 59 anos e de 60 a 78 anos. 
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O cálculo da “idade arterial” foi realizado através de ferramenta disponível no 

site www.mesa-nhlbi.org. O cálculo emprega o ECC e foi desenvolvido a partir de 

dados obtidos no estudo MESA [9], cuja população compunha-se de 6814 pacientes 

sem doença cardiovascular, sendo 53% de mulheres e 39% da coorte de indivíduos 

caucasianos, 12% de origem oriental, 28% africanos e 22% hispânicos. A média de 

idade foi de 62 anos, com faixa etária de 45 a 84 anos. Este estudo avaliou uma 

população de indivíduos americanos e demonstrou uma maior calcificação 

coronariana nos caucasianos e nos homens. A “idade arterial” foi obtida a partir de 

fórmula matemática empregando o logaritmo do ECC. Uma das limitações do estudo 

que desenvolveu esta fórmula é que o seguimento médio foi de 4 anos. Além disso, 

a população avaliada no estudo MESA constituiu uma população de origem étnica 

diferente da população estudada neste trabalho. 

No presente estudo, observou-se nos resultados obtidos uma importante 

dispersão da reta de igualdade, com a “idade arterial” média mais alta que a idade 

cronológica média, sendo que a maioria dos pacientes foi considerada 

“envelhecida”, ou seja, com “idade arterial” superior a idade cronológica. Este 

resultado demonstrou-se relevante visto que a população estudada tinha em sua 

maioria faixa etária entre 35 e 59 anos, com média de idade da população total de 

55,9 anos. Além disso, já que a população estudada é proveniente de um extrato 

social alto, que têm acesso a medicações e possibilidade de usufruir de medidas 

higieno-dietéticas adequadas, e mesmo assim apresenta “idade arterial” elevada. 

Este conceito de “idade vascular” mostra-se muito interessante para a abordagem do 

paciente, contribuindo no aspecto motivacional da avaliação do ECC. Alguns 

estudos não demonstraram uma mudança efetiva nos fatores de risco cardiovascular 

em 1 ano após a quantificação do ECC, entretanto outros estudos evidenciaram uma 

http://www.mesa-nhlbi.org/
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maior adesão ao tratamento medicamentoso após o conhecimento do ECC por parte 

do paciente. [78]  Considero que houve uma discreta motivação dos pacientes em 

melhorar o estilo de vida quando tomaram conhecimento do ECC e da “idade 

arterial”, entretanto esta foi apenas uma observação subjetiva e seria necessário um 

acompanhamento de longo prazo para validar esta informação. 

O ECC foi dividido em tercis de ECC < 100, ECC entre 100 e 300 e ECC > 

300. Muitos estudos associam um ECC < 100 a uma menor incidência de eventos 

cardiovasculares, com baixa probabilidade < 2% de alterações perfusionais na 

cintilografia e probabilidade < 1% de obstrução coronariana significativa (> 50%) na 

coronariografia. [42]  Evidências demonstram que indivíduos assintomáticos com ECC 

> 400 podem ser beneficiar da realização de testes funcionais para detectar 

isquemia “silenciosa”. [68]  Em relação ao ponto de corte para o ECC mais elevado, 

alguns estudos utilizam ponto de corte de ECC > 300, avaliado em modelos 

multivariados, sendo identificada alta significância estatística como fator preditor 

independente de infarto agudo do miocárdio fatal e não fatal, quando comparado a 

pacientes com ECC igual a zero. [62] 

Neste trabalho foi utilizado um ponto de corte > 300 visto que a população era 

de baixo e médio risco pelo escore de Framingham, tentando assim reduzir a faixa 

de discrepância entre os valores de ECC. Observou-se na população avaliada uma 

maior incidência de pacientes com ECC < 100, o que seria realmente esperado para 

uma população nesta faixa etária e com escore de Framingham mais baixo. 

Quando avaliada a distribuição do ECC médio de acordo com as 

características clínicas da população estudada, observou-se um ECC mais elevado 

nos pacientes do sexo masculino e nos pacientes mais idosos, o que já seria 
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esperado visto a história natural da evolução da placa aterosclerótica. Entretanto, 

separando-se o ECC por tercis, observou-se que 50% dos pacientes na faixa etária 

de 60 a 78 anos tinham ECC < 100, o que pode sugerir que outros fatores além da 

idade contribuem para a calcificação coronariana e que talvez esta população, 

apesar de mais idosa, apresenta menos calcificação coronariana, o que os colocaria 

em um menor risco cardiovascular. 

A correlação entre o escore de Framingham e o escore de cálcio demonstrou 

que os pacientes considerados de baixo risco tinham ECC médio de 125,7, 

enquanto que os pacientes de risco intermediário tinham ECC médio de 363,1 (p < 

0,001). Este dado pode sugerir que os pacientes considerados como de risco 

intermediário pelo escore de Framingham talvez deveriam ser considerados como de 

risco mais elevado, levando em consideração o ECC. 

Quando classificado o ECC em tercis, observou-se que a maioria dos 

pacientes de baixo risco apresentava ECC < 100, de modo que o escore de 

Framingham e o ECC foram concordantes quanto à estratificação de risco destes 

pacientes. Entretanto, nos pacientes de risco intermediário, 44,7% tinham ECC < 

100 e 38,3% apresentavam ECC > 300, sugerindo que, em relação ao ECC, talvez 

parte destes pacientes poderiam ser reestratificados de acordo com o grau de 

calcificação coronariana. Este dado corrobora os achados da literatura, enfatizando 

a importância da quantificação do ECC na estratificação de risco. [52] 

Notou-se também um ECC médio > 400 nos pacientes diabéticos, com p valor 

significativo. Este dado corrobora os achados da literatura, que considera a 

presença de Diabetes como fator de risco elevado para eventos adversos 

cardiovasculares.  
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Na população estudada o grupo de diabéticos foi de apenas 16 pacientes, 

consistindo em uma amostra muito pequena. Neste grupo observou-se um ECC > 

300 na maioria dos pacientes diabéticos, o que seria esperado. Entretanto, 37,5% 

dos diabéticos tinham ECC < 100, talvez os colocando em uma menor faixa de risco 

de eventos cardiovasculares adversos. Como diabetes constitui uma doença com 

acometimento micro e macrovascular e a população estudada têm acesso a um 

melhor controle medicamentoso, pode ser que este pequeno número de pacientes 

não se encontre em estágios avançados da doença ou estejam muito bem 

controlados do ponto de vista metabólico. Uma limitação do trabalho é que não se 

sabe o tempo de evolução do Diabetes, para tentar correlacionar com o ECC 

encontrado. Quando calculado o escore de Framingham dos pacientes diabéticos, 

observou-se que 7 pacientes diabéticos poderiam ser classificados como de baixo 

risco e 9 pacientes como de risco intermediário pelo Framingham. No entanto, 

classicamente considera-se a que a simples presença de Diabetes já classificaria 

estes pacientes como de alto risco. 

Apenas 61 pacientes foram submetidos à provas funcionais para pesquisa de 

isquemia, sendo esta documentada em 12 pacientes estudados. Como os dados 

foram obtidos dos prontuários dos pacientes, não havia relato específico sobre a 

indicação da prova funcional, bem como o motivo para solicitar determinada prova 

funcional. A fim de minimizar o viés de seleção destes pacientes [74], foram avaliadas 

as características clínicas dos pacientes que foram submetidos a provas funcionais, 

comparando-se com os pacientes que não foram submetidos a provas funcionais. 

Não se observou diferença estatística em relação ao sexo, idade, presença de 

diabetes e escore de Framingham. Houve diferença estatística em relação ao ECC < 

100 ou ≥ 100, de modo que a maioria dos pacientes com ECC < 100 não realizou 
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nenhuma prova funcional, enquanto que a maioria dos pacientes com ECC ≥ 100 foi 

submetida a alguma prova funcional. Estes dados podem ter contribuído de alguma 

maneira na decisão do clínico no encaminhamento dos pacientes para a 

investigação de isquemia, o que pode ter influenciado posteriormente nos resultados 

encontrados. 

Também foram analisadas as características clínicas dos pacientes com 

isquemia documentada e não se observou diferença estatística em relação a sexo, 

idade, presença de Diabetes, escore de Framingham e “idade arterial”. 

O ECC médio encontrado nos pacientes sem isquemia foi de 238,9, enquanto 

que o ECC médio nos pacientes com isquemia documentada foi de 448,4. (p < 0,05). 

Dentre os 49 pacientes sem evidência de isquemia, 63,3% apresentavam ECC < 

100, enquanto que dos 12 pacientes com isquemia, 41,7% tinham ECC > 300, (p < 

0,05), podendo sugerir uma associação entre o ECC e a presença de isquemia 

“silenciosa” nestes pacientes assintomáticos. Este achado corrobora os resultados 

encontrados na literatura, que demonstram importante correlação entre os valores 

elevados de ECC, principalmente acima de 400, e a presença de isquemia 

“silenciosa”. [68, 72] 

Quando comparadas as provas funcionais, nos resultados obtidos observou-

se um ECC mais elevado nos pacientes que foram submetidos à cintilografia 

miocárdica, em detrimento aos pacientes submetidos ao teste ergométrico, com p 

valor < 0,001. A maioria dos pacientes que realizaram cintilografia apresentava ECC 

> 300, ao passo que a maior parte dos pacientes submetidos a teste de esforço tinha 

ECC < 100. Isto talvez possa ser explicado por um viés de seleção, pois frente a um 

paciente com um ECC mais elevado, o clínico se sentiu mais confortável em 
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encaminhar o paciente à cintilografia e os pacientes com ECC < 100 foram 

encaminhados ao teste ergométrico. 

Talvez o principal valor deste trabalho seja conhecer a “idade arterial” desta 

população assintomática e em sua maioria jovem e, a partir da quantificação do ECC 

e do escore de Framingham e com a pesquisa de isquemia “silenciosa”, tentar 

refinar e reestratificar estes pacientes assintomáticos, visando implementar medidas 

mais eficazes para prevenção de eventos cardiovasculares no futuro. 

 

5.2 – Limitações do Estudo 

Os resultados aqui observados devem levar em conta uma série de 

limitações, sendo a principal o fato de ser um estudo retrospectivo, onde os dados 

foram obtidos a partir de registros dos prontuários dos pacientes e os diferentes 

locais de realização dos exames, não sendo possível uma padronização dos 

aparelhos empregados e dos analisadores. 

Em relação à quantificação do ECC, a realização dos exames em serviços 

diferentes talvez não implique em uma limitação verdadeira, visto que esta medida é 

realizada por softwares específicos e padronizados. 

Outra limitação importante deste trabalho foi o número reduzido de pacientes 

avaliados e principalmente o reduzido percentual de pacientes que foram 

submetidos às provas funcionais. Além disso, a pesquisa de isquemia foi realizada 

por diferentes métodos de avaliação e em diferentes locais, sendo suscetível ao viés 

do método empregado e do examinador. 
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O número de pacientes diabéticos foi pequeno, dificultando assim a obtenção 

de conclusões definitivas a respeito desta população. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo com pacientes assintomáticos classificados de baixo risco 

e risco intermediário pelo escore de Framingham submetidos a quantificação do 

escore de cálcio coronariano e pesquisa de isquemia, permitiu concluir que: 

1. A presença de escores de cálcio elevados nesta população de baixo e médio 

risco pelo escore de Framingham pode sugerir maior comprometimento vascular 

nestes pacientes assintomáticos.  

2. Existe associação positiva entre a presença de isquemia e os valores elevados 

de escore de cálcio coronariano nesta população estudada. 

3. Apesar dos valores elevados de escore de cálcio nos pacientes diabéticos, 

classificados como de baixo risco e de risco intermediário pelo escore de 

Framingham, não foi possível neste trabalho, em vista das limitações 

anteriormente descritas, estabelecer de forma definitiva uma correlação entre 

estes valores e a presença de Diabetes. 
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESCORE DE CÁLCIO CORONARIANO E 
TESTES FUNCIONAIS NÃO INVASIVOS EM PACIENTES DE BAIXO RISCO E RISCO 
INTERMEDIÁRIO PELO ESCORE DE FRAMINGHAM” 

Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária no estudo 
“Associação entre o escore de cálcio coronariano e testes funcionais não invasivos em pacientes de 
baixo risco e risco intermediário pelo Escore de Framingham”, que está sendo realizado no GáveaCor 
como tese de mestrado da Dra. Flávia Cristina Carvalho de Deus na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

 O estudo consiste na comparação entre os dados descritos na angiotomografia de artérias 
coronárias com métodos de estudo da perfusão miocárdica (teste de esforço, cintilografia miocárdica 
e ressonância magnética). Este é um estudo retrospectivo, ou seja, os exames já foram realizados e o 
estudo consiste apenas na análise destes laudos. Você não será submetido a novos exames durante 
a sua participação neste estudo. Serão empregados apenas os exames que já foram solicitados 
previamente pelo seu médico assistente. As etapas deste projeto consistem na descrição de dados 
relativos aos seus sintomas clínicos e os resultados dos exames laboratoriais. Será feita também a 
comparação dos laudos de angiotomografia de artérias coronárias com os exames de perfusão 
miocárdica. 

Não serão divulgados seus dados pessoais, bem como relatos confidenciais durante as 
consultas médicas. As informações obtidas serão analisadas em conjunto, somente pelo pesquisador 
responsável e pela equipe envolvida no projeto, sem identificação do paciente. Estas informações 
não serão permitidas a terceiros. Poderá ter acesso aos resultados desta pesquisa durante toda a 
sua realização e após o término, e não terá quaisquer despesas pessoais e /ou compensações 
financeiras deste estudo. 

Você não tem nenhuma obrigação de participar deste estudo, podendo desistir a qualquer 
momento, não havendo nenhuma penalidade ou constrangimento. Em qualquer etapa do estudo 
poderá esclarecer suas dúvidas com a Dra. Flávia Cristina Carvalho de Deus, que é a profissional 
responsável pelo trabalho, que se encontra disponível no telefone (21) 99724502 ou (21) 25237393, a 
Rua Joana Angélica, 232 – Ipanema – RJ – RJ. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – sala 01 D – 46 - 
1° andar – telefone (21) 2562-2480 – email: ccp@.hucff.ufrj.br. 

CONSENTIMENTO 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima 
citado. 
 Eu, _________________________________________, aceito de maneira voluntária, a 
participar da pesquisa “Associação entre o escore de cálcio coronariano e testes funcionais não 
invasivos em pacientes de baixo risco e risco intermediário pelo Escore de Framingham” e estou 
ciente de que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento. 
Rio de Janeiro, _____de_________________de______ 
 
 
____________________________________________ 
           Assinatura do paciente ou responsável 
 
 
_____________________________________________ 
           Assinatura da testemunha 
 
 
 _____________________________________________ 
  Assinatura do médico que obteve o consentimento 
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ANEXO II - Banco de Dados 
 

 
SEXO IDADE DIABETES 

QUADRO 
CLÍNICO LOCAL 

RVM/PTCA 
prévia ECC IDADE FRAMINGHAM 

PROVA 
FUNCIONAL ISQUEMIA 

       ARTERIAL    

           

M 69 sim ASSINTOM LABS RVM prévia 1248 91 20% RNM  NEG 

F 38 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 < 1 TE NEG 

M 44 não dor atípica CDPI  256 79  CINTILO NEG 

M 63 não ASSINTOM CDPI  402 83 10% CINTILO NEG 

M 60 nao  ASSINTOM CDPI  70 70 8%   

M 64 não ASSINTOM Pro Cardic  388 82 12% CINTILO NEG 

M 42 não ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 44 não ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 53 não ASSINTOM CDPI  581 82 10%   

M 39 não ASSINTOM CDPI  0 39 1% TE NEG 

F 40 não ASSINTOM CDPI  118,4 74 17% CINTILO NEG 

F 56 nao  ASSINTOM CDPI  3,6 49 3%   

M 57 não ASSINTOM CDPI  716 87 10% ECO stress NEG 

M 68 não ASSINTOM CDPI  44,7 67 8%   

M 69 nao  dor atipica CDPI  477,46 84  CINTILO POS 

M 68 não ASSINTOM CDPI  2360,3 95 20% TE NEG 

F 72 não ASSINTOM LABS RVM prévia 1035,4 89 2% CINTILO NEG 

M 48 não ASSINTOM CDPI  0 39 16% TE NEG 

M 39 sim dor atípica CSVG  23,4 62    

M 49 não cansaço CDPI  0 39  TE NEG 

M 66 nao  ASSINTOM CDPI  347 82 12%  CINTILO NEG 

M 47 nao  dor atipica CDPI  20 61  TE NEG 

M 57 nao  ASSINTOM CDPI  115,3 74 12%   

M 61 nao  dor típica CDPI  566,8 85  CINTILO NEG 

M 50 não ASSINTOM CDPI PTCA prévia 249,3 79 2% CINTILO POS 

M 65 não ASSINTOM CSVG  109,6 73 12% RNM  NEG 

M 60 sim ASSINTOM CDPI  1110,4 90 12%   

M 80 não dor típica CDPI  2018,7 94  CINTILO POS 

M 50 não dor atipica  CDPI  0 39    

M 73 não ASSINTOM CDPI  176,5 77 16%   

M 67 sim  ASSINTOM CDPI  454,5 83 20% CINTILO POS 

M 56 não dor típica CDPI  571,7 85  CINTILO POS 

M 68 não dor típica CDPI  169,4 76    

F 52 não dor atípica CSVG  0 39    

F 69 nao  ASSINTOM CDPI  220,5 78 1%   

F 56 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 5%   

M 60 não ASSINTOM CDPI  34,8 65 8% RNM NEG 

M 72 nao  ASSINTOM CDPI  433,4 83 10% CINTILO  POS 

M 77 não ASSINTOM CSVG RVM prévia 685,2 85 > 30%   

M 39 nao  dor típica CDPI  189 77  CINTILO NEG 

M 47 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 8% TE NEG 

M 64 não ASSINTOM CDPI  0 39 16%   

M 55 sim ASSINTOM CDPI  553,4 85 10% CINTILO NEG 

M 57 nao  ASSINTOM CDPI  1,7 44 5%   

F 70 não dor atípica  CDPI  0 39  CINTILO NEG 

M 69 nao  ASSINTOM CDPI  2562,0 96 12% CINTILO POS 

M 47 nao  ASSINTOM LABS  25,7 63 5%   

M 57 nao  ASSINTOM CDPI  3 49 25% TE NEG 

F 70 não dor atipica  CDPI  189,8 77    
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M 46 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 12%   

F 70 nao  ASSINTOM CDPI  38 66 5% CINTILO NEG 

M 46 não dor atípica CDPI  46,7 67    

M 74 não dor típica CSVG  27,9 63  RNM NEG 

M 45 nao  ASSINTOM CDPI  11,4 57 6% TE NEG 

M 38 não ASSINTOM CSVG  0 39 16%   

M 44 não dor atípica CDPI  0 39    

M 59 nao  dor tipica CDPI  921 89    

M 67 nao  ASSINTOM Lfmatoso  806 88 12%   

M 66 nao  ASSINTOM CDPI  514,6 84 10% CINTILO  NEG 

M 35 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 3%  TE NEG 

M 82 nao  dor atípica CDPI  837,3 88  CINTILO NEG 

M 69 não dor atípica CDPI  409,8 83  TE NEG 

M 77 não dor tipica CDPI  3,1 49  TE NEG 

M 47 nao  ASSINTOM CDPI  1 44 4%   

F 51 não dor atípica CSVG  0 39    

F 61 não ASSINTOM LABS  0 39 2%   

F 58 nao  ASSINTOM LABS  244,2 79 4% TE POS 

M 88 não dor atípica CDPI  307,9 81  CINTILO POS 

M 57 não ASSINTOM CDPI  1151,9 90 6%   

M 50 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 5% TE NEG 

M 53 não ASSINTOM CDPI  1,1 44 4% TE NEG 

M 81 sim dor atípica CSVG  610,1 86    

M 54 não ASSINTOM LABS  1578,8 92 8% CINTILO NEG 

M 55 nao  ASSINTOM Lfmatoso  753 87 12% CINTILO POS 

M 53 sim ASSINTOM LABS  21 62 6%   

M 42 não ASSINTOM CDPI  0 39 2% CINTILO NEG 

M 50 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 10%   

M 67 não ASSINTOM CDPI  192,3 77 12%   

M 60 nao  ASSINTOM CDPI  35,3 65 10% TE NEG 

M 65 nao  ASSINTOM CDPI  97,05 72 6% TE NEG 

M 50 sim ASSINTOM LABS  0 39 3% TE NEG 

M 54 não dor atipica CDPI  0 39  CINTILO POS 

M 74 não dor tipica CDPI  1904,7 94    

M 53 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 10% TE NEG 

M 72 nao  dor atipica CDPI  1385 92  CINTILO POS 

M 60 não ASSINTOM CDPI  4,1 51 20%   

M 52 nao  ASSINTOM CDPI  711 87 12%   

M 50 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 6%   

M 61 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 16%   

F 78 sim ASSINTOM CDPI  1746,1 93 6%   

F 50 nao  ASSINTOM CSVG  4,1 51 2%   

M 65 sim ASSINTOM CDPI  0 39 16%   

F 59 não dor atípica CDPI  884 88  CINTILO NEG 

F 58 nao  dor típica CDPI  0 39  TE NEG 

M 61 sim ASSINTOM CSVG  489,5 84 25%   

M 61 não ASSINTOM CDPI  63 69 16%   

M 50 não ASSINTOM LABS  19,4 61 4% TE NEG 

M 40 não dor atípica LABS  42,1 66  TE NEG 

M 51 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 4%   

M 55 nao  ASSINTOM CDPI  204 78 8% CINTILO NEG 

M 48 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 53 não ASSINTOM CDPI  0 39 10% TE NEG 

M 76 nao  ASSINTOM LABS  1058,4 90 25% CINTILO POS 
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M 61 não ASSINTOM CDPI  2,8 47 12%   

M 57 não ASSINTOM CDPI  25 63 8% TE NEG 

M 62 não ASSINTOM CDPI  25 63 12%   

M 50 não ASSINTOM CSVG  0 39 5% TE NEG 

M 64 sim ASSINTOM HCOR  53,8 68 12%   

M 36 nao  ASSINTOM CSVG  0 39 1% TE NEG 

M 69 não ASSINTOM CDPI  74,4 70 16% CINTILO NEG 

M 70 não ASSINTOM CDPI  320,8 81 12% CINTILO POS 

M 51 não ASSINTOM CDPI  70,4 70 25% TE NEG 

M 43 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 39 nao  ASSINTOM Pro Cardic  0 39 2% TE NEG 

M 37 não ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 72 nao  ASSINTOM CDPI  366 82 25% TE NEG 

M 44 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 1%   

M 34 nao  dor atípica CDPI  0 39  CINTILO NEG 

M 58 não  ASSINTOM CDPI  0 39 25% CINTILO NEG 

F 68 não dor atipica CDPI  9,7 56    

F 55 não dor atipica LABS PTCA prévia 258 79    

F 58 não dor tipica LABS  0 39  CINTILO POS 

F 36 não ASSINTOM CDPI  0 39 < 1%   

F 65 nao  ASSINTOM LABS  72,1 70 4% TE NEG 

F 59 nao  ASSINTOM CDPI  597 85 6%   

F 55 não dor atípica CSVG  0 39    

F 69 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 4%   

M 46 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 4% TE NEG 

M 64 sim ASSINTOM CDPI  55,2 68 12%   

M 64 sim dor tipica LABS 
RVM / PTCA 

prévia 2384,2 95  CINTILO NEG 

M 52 nao  ASSINTOM Lfmatoso  52 68 20% CINTILO NEG 

M 57 sim dor atípica CDPI  136,7 75    

M 46 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 5%   

F 57 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 2% CINTILO POS 

M 53 não ASSINTOM CDPI  0 39 2% TE POS 

M 59 não dor atipica CDPI  851 88  RNM NEG 

F 63 sim ASSINTOM LFmatoso  179 77 4% CINTILO POS 

F 62 sim  dor atípica CSVG  31 64  CINTILO NEG 

F 66 não dor atípica CSVG  0 39    

M 74 não ASSINTOM LABS 
RVM / PTCA 

prévia 2285 95 20% CINTILO NEG 

F 88 não ASSINTOM CSVG  0 39    

M 61 nao  ASSINTOM CDPI  11,82 57 12% CINTILO POS 

M 36 não ASSINTOM CDPI  0 39 1% TE NEG 

F 59 não ASSINTOM CDPI  0 39 3%   

M 53 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 5%   

M 55 nao  ASSINTOM LABS  408,9 83 8% TE NEG 

M 56 nao  dor atípica CDPI  402,8 83  CINTILO NEG 

M 56 nao  ASSINTOM CDPI  154,5 76 12% TE NEG 

M 46 não ASSINTOM CDPI  77,4 71 6% TE NEG 

M 62 não ASSINTOM CDPI  35,3 65 16%   

M 58 nao  ASSINTOM CDPI  6,2 53 6% RNM NEG 

F 62 não dor atipica CDPI  0 39    

M 45 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 4%   

M 36 não dor tipica CDPI  0 39    

M 76 nao  ASSINTOM CDPI  40 66 10%   

M 58 nao  ASSINTOM CDPI  350,7 82 6% CINTILO NEG 

F 53 não ASSINTOM CDPI  0 39 < 1%   
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F 46 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 <1% TE NEG 

M 54 nao  dor atipica CDPI  57 69  TE NEG 

M 68 sim ASSINTOM CDPI  240,6 79 12% CINTILO POS 

M 73 sim  ASSINTOM CDPI  951,6 89 20% CINTILO NEG 

M 64 sim ASSINTOM CDPI  1321 91 10% CINTILO NEG 

F 42 nao  ASSINTOM CDPI  0 39 1% TE NEG 

F 62 sim ASSINTOM CDPI  268,7 80 3%   

M 45 nao  ASSINTOM CDPI  170,5 76 5% TE NEG 

M 59 sim ASSINTOM CDPI  359 82 > 30% CINTILO NEG 

M 41 não dor atípica CDPI  0 39  TE NEG 

F 61 não ASSINTOM CDPI  11,3 57 1% TE NEG 

M 52 nao  dor atípica CDPI  6,4 53  TE NEG 

M 59 nao  ASSINTOM CDPI  181,4 77 6% TE POS 

F 72 nao  dor atipica LABS  6,3 53  CINTILO POS 

M 59 sim ASSINTOM CDPI  10,1 56 8%   

M 68 nao  ASSINTOM CDPI  222 78 20%   

M 53 nao  ASSINTOM CDPI  168,6 76 8%   

F 65 sim ASSINTOM CDPI  503,5 84 5% TE NEG 
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Anexo III – Escore de Framingham 
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ANEXO IV – Cálculo da “idade arterial” 
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