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Lista de Abreviaturas e Siglas

AVC

Acidente vascular cerebral

CT

Colesterol total

DAC

Doença arterial coronária

DAP

Doença arterial periférica

DMF

Dilatação mediada pelo fluxo; função dependente do endotélio.

DM

Diabetes mellitus

DMT

Dilatação mediada pelo nitrato; função independente do endotélio

HAS

Hipertensão arterial sistêmica

HDL-c

Colesterol da lipoproteína de alta densidade

IAM

Infarto agudo do miocárdio

IMC

Índice de massa corpórea

IMT

Espessura da intima - média da carótida

LDL-c

Colesterol da lipoproteína de baixa densidade

Mg

Miligrama

Min

Minuto

Mm

Milímetro

MmHg

Milímetro de mercúrio

mg/dl

Miligrama por decilitro

mg/l

miligrama por litro

NO

Oxido nítrico

PAD

Pressão arterial diastólica

PAS

Pressão arterial sistólica

PCR-us

Proteína C reativa ultra-sensível

sl

Sublingual

TG

Triglicérides

TSH

Hormônio estimulante da tiróide

Resumo

Bampi ATBA. Correlação de dados clínicos e métodos não invasivos na
detecção da aterosclerose humana (tese). São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007

A doença cardiovascular aterosclerótica é a principal causa de morte no
hemisfério ocidental, portanto também no Brasil. A detecção não invasiva da
aterosclerose é fundamental para prevenção. Objetivos: Correlacionar os
fatores de risco (escore de Framingham), o perfil lipídico, a PCR-us, a
espessura da íntima-média da carótida, a função endotelial, o índice
tornozelo-braquial e o escore de cálcio pela tomografia computadorizada,
com a extensão da doença coronariana determinada pelo índice de
Friesinger, na cinecoronariografia. Casuística e métodos: Foram estudados
100 pacientes de ambos os sexos, com idade de 55,1±10,7 sendo 55%
homens e 45% mulheres. Não foram incluídos pacientes com síndrome
coronariana aguda, insuficiência renal dialítica, doença do colágeno e
câncer. Todos se submeteram a avaliação clínica, laboratorial (glicemia,
perfil lipídico e PCR-us), função endotelial da artéria braquial e ultrasonografia da artéria carótida por ultra-som de alta resolução, índice
tornozelo-braquial

e

tomografia

computadorizada

coronária

para

determinação do escore de cálcio. Foram calculados o colesterol não HDL-c
e a relação TG/HDL-c. Todos os pacientes foram submetidos à
cinecoronariografia por indicação do médico assistente. Foram considerados
normais pacientes sem lesão obstrutiva na cinecoronariografia. Resultados:
Pela análise univariada, escore de cálcio (529,5 ± 930,9) um HDL-c
(45,9±15,5), relação TG/HDL (5,5±9,2) e IMT (0,77±0,22) mostraram
correlação significativa com o índice de Friesinger. Já por análise
multivariada somente o escore de cálcio, relação TG/HDL-c aumentada e
HDL-c baixo correlacionaram-se significativamente com a extensão da DAC.
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