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AAS

ácido acetilsalicílico

ACC

American College of Cardiology

ACP
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AHA
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AVC

acidente vascular cerebral

CKMB

creatino-quinase, fração MB

Cols

colaboradores

Cr

creatinina

CV

cardiovascular

Diam

diâmetro

DMF

dilatação mediada pelo fluxo

Et cols

e outros colaboradores

H+

íon de hidrogênio

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

lipoproteinas de alta densidade

HIV

vírus da imunodeficiência humana adquirida

IAM

infarto agudo do miocárdio

IC

intervalo de confiança

ICAM

molécula de adesão intercelular

ICC

insuficiência cardíaca congestiva

ICO

insuficiência coronaria

IECA

inibidores da enzima de conversão da angiotensina
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intervalo inter-quartil

InCor

Instituto do Coração

IRA

insuficiência renal aguda

LDL

lipoproteinas de baixa densidade

l-NMMA

N-monometil-L-arginina

NO

oxido nítrico

NOS

óxido nítrico sintase
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