
FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ – FEMPAR 

CURSO DE MEDICINA 

 

 

 

 

ISABELLE TERUMI TANIOKA CORRÊA 

KELRE WANNLEN C.S. ARAÚJO 

 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA GORDURA EPICÁRDICA EM TORNO 

DAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS CORONÁRIAS E A SEVERIDADE DA DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2019 



ISABELLE TERUMI TANIOKA CORRÊA 

KELRE WANNLEN C.S. ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA GORDURA EPICÁRDICA EM TORNO 

DAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS CORONÁRIAS E A SEVERIDADE DA DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA          

 

                                                              

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial 

para obtenção do grau acadêmico em Medicina 

pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná 

                                                   Orientador: Dr. Luiz Fernando Kubrusly 

 

 

 

 

CURITIBA 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dados Internacionais de Catalogação na Publicaçâo (CIP) 

                   (Biblioteca da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná) 

 

 

C824   Correa, Isabelle Terumi Tanioka. 

Correlação entre a espessura da gordura epicárdica em torno das principais  

artérias coronárias e a severidade da doença arterial coronariana / Isabelle 

Terumi Tanioka Correa, Kelre Wannlen C. S. Araujo. — Curitiba, 2019. 

 

Orientador : Prof. Dr. Luiz Fernando Kubrusly 

Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Presbiteriano Mackenzie, 

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Curso de Medicina, 2019. 

 

1. Doença das coronárias. 2. Epicárdio. 3. Gorduras. 4. Angina Pectoris.  

5. Tomografia.  I. Araujo, Kelre Wannlen C. S. II. Título. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                  CDD 616.1 

 



ISABELLE TERUMI TANIOKA CORRÊA 

KELRE WANNLEN C.S. ARAÚJO 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA GORDURA EPICÁRDICA EM TORNO 

DAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS CORONÁRIAS E A SEVERIDADE DA DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA                                                                  

 

Monografia apresentada como requisito parcial 

para obtenção do grau acadêmico em Medicina 

pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná 

                                                   Orientador: Dr. Luiz Fernando Kubrusly 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

______________________________________ 

Professor (Titulação e nome completo) 

Instituição 1 

 

______________________________________ 

Professor (Titulação e nome completo) 

Instituição 2 

 

CURITIBA 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as 

verdadeiras perguntas”. 

 (Claude Lévi-Strauss) 



AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecemos em primeiro lugar ao Dr. Luiz Fernando Kubrusly, pela 

orientação e por sempre se mostrar disposto a dividir experiências, propor 

ensinamentos e oferecer incentivos. 

 Nossos agradecimentos vão também para o Dr. Ricardo Rabello Ferreira e a 

toda equipe do Centro Diagnóstico Água Verde, por todo apoio e disponibilidade em 

nos ajudar na coleta de dados e sempre serem acolhedores e em nenhum momento 

medirem esforços para que tudo desse certo. 

 Não teria como deixar de agradecermos a Dra. Andressa Bertoldi, sem seu 

acompanhamento durante todo o desenvolvimento do trabalho e suas orientações, 

não seria possível a realização dessa monografia.  

 Aos nossos pais, por todo amor, apoio e oportunidade e por jamais medirem 

esforços para a realização desse nosso sonho. 

 Agradecemos aos nossos mestres que a cada dia nos ajudaram a construir 

conhecimento para que pudéssemos chegar até aqui. 

 Aos nossos amigos, que estão sempre ao nosso lado e são uma das bases 

da nossa vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

As doenças cardiovasculares são responsáveis pela principal causa de 

morbimortalidade da população mundial. Dentre as inúmeras doenças 

cardiovasculares, a Doença Arterial Coronariana (DAC) está entre as mais comuns e 

de maior relevância no que diz respeito às comorbidades do sistema circulatório. É 

uma doença de cunho multifatorial, na qual é caracterizada fundamentalmente por 

acúmulo de placas ateroscleróticas devido ao trauma que ocorre ao nível do 

endotélio, levando ao estreitamento das artérias coronarianas. Com os avanços 

obtidos na parte de biomicroscopia e imunohistoquímica, é possível afirmar que a 

principal causa das lesões do endotélio é de origem inflamatória, sendo a gordura 

epicárdica (GE) elementar no desenvolvimento desse processo. Diante deste 

quadro, é importante quantificar a extensão e a severidade da DAC em relação a GE 

no intuito de diagnosticar de maneira precoce e direcionar medidas de prevenção, 

através do reconhecimento de fatores que possam mudar o curso da doença. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é correlacionar a espessura da gordura 

epicárdica em torno das principais artérias que irrigam o coração com a severidade 

da DAC, em uma amostra de 111 indivíduos diferenciados por sexo e faixa etária, 

através de um estudo retrospectivo com análise dos laudos de exames de imagem 

angiotomográficas dos pacientes submetidos a tal exame, realizado no Centro 

Diagnóstico Água Verde (CEDAV), na cidade de Curitiba, Paraná, durante o período 

de janeiro de 2017 à dezembro de 2018. Os resultados apresentaram grande 

variabilidade no que diz respeito ao sexo, faixa etária e nível de acometimento nas 

diferentes artérias estudadas. Não houve correlação significativa quanto ao tamanho 

da espessura da GE em relação à severidade da DAC (exceto na Coronária Direita), 

apesar dos valores de GE serem crescentes na medida em que os pacientes 

evoluem na categoria de lesão obstrutiva, de normais à obstrução importante. 

Conclui-se que houve diferença na apresentação da doença em relação aos sexos e 

a faixa etária, porém a mensuração da espessura não foi significante na avaliação 

da severidade da DAC. 

Descritores: Coronariopatia. Epicárdio. Gordura. Angina. Tomografia. 

 

 



ABSTRACT 

Cardiovascular diseases are responsible for the main cause of morbidity and 

mortality in the world population. Among the cardiovascular diseases, Coronary 

Artery Disease (CAD) is the most common and of greater relevance with regard to 

comorbidities of the circulatory system. It is a multifactorial disease, in which it is 

fundamentally characterized by accumulation of atherosclerotic plaques due to the 

trauma that occurs at the level of the endothelium, leading to narrowing of the 

coronary arteries. With the advances obtained in biomicroscopy and 

immunohistochemistry, it is possible to affirm that the main cause of endothelial 

lesions is of inflammatory origin, and epicardial fat (EF) is elementary in the 

development of this process. In view of this situation, it is important to quantify the 

extent and severity of CAD in relation to GE in order to diagnose early and direct 

preventive measures through the recognition of factors that may change the course 

of the disease. Therefore, the purpose of this study is to correlate the thickness of 

epicardial fat around the main arteries that irrigate the heart with the severity of CAD, 

in a sample of 111 individuals differentiated by sex and age group, through a 

retrospective study with analysis of the reports of CT images of patients submitted to 

such examination, performed at Centro Diagnóstico Água Verde (CEDAV), in the city 

of Curitiba, Paraná, during the period from January 2017 to December 2018. The 

results presented great variability regarding the sex, age group and level of 

involvement in the different arteries studied. There was no significant correlation 

about the thickness of the EF in relation to the severity of CAD (except in the Right 

Coronary), although the EF values were increasing as the patients evolved in the 

category of obstructive lesion, from normal to severe obstruction. It was concluded 

that there was a difference in the presentation of the disease in relation to the sexes 

and the age group, but the measurement of the thickness of the EF was not 

significant in assessing the severity of CAD. 

 

Keywords: Coronary disease. Epicardium. Fat. Angina. Tomography. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são um problema sócio – econômico mundial, 

dado que representam a principal causa de morbimortalidade, além de dispender os 

mais elevados custos em saúde pública. (GUS, I., FISCHMANN, A., & MEDINA, 2002).  

Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a 

causa cardiovascular representa quase que um terço das causas de morte no Brasil. 

Dentro desse quadro de apresentação, a Doença Arterial Coronariana (DAC), está 

entre uma das mais importantes comorbidades do sistema cardiocirculatório 

(XAVIER, H. T et al., 2013). 

Sendo uma doença de caráter multifatorial, ela é caracterizada por um 

estreitamento das artérias coronárias, principalmente por placas ateroscleróticas, o 

que implica em uma irrigação sanguínea insuficiente ao coração, que por 

consequência diminui o oxigênio que chega ao sistema cardíaco (LIMA, L. M et 

al.,2007) (ALÍSIO, B et al.,2011). 

 Durante muitos anos, a fisiopatologia da aterosclerose foi descrita como 

simplesmente um acúmulo de lipídio na parede das artérias. Porém, o campo da 

biologia vascular tem tido grande desenvolvimento e com isso esclarecimentos de 

que, na verdade, as lesões ateroscleróticas que se desenvolvem por conjunturas - 

envelhecimento, hipertensão arterial sistêmica, diabete, tabagismo - que 

traumatizam o endotélio são resultados de respostas estritamente especificas e 

dinâmicas e principalmente inflamatórias, tanto em nível celular como molecular.  

Esse feedback endotelial – inflamação e proliferação da parede vascular -  faz 

com que haja um aumento da secreção de citocinas pró - inflamatórias primárias, 

como interleucina - 1 e fator de necrose tumoral alfa (ALÍSIO, B et al.,2011). 
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2. OBJETIVO 

Dada à escassez de metodologias semelhantes e relevância do tema, o 

objetivo do estudo foi comparar a espessura da GE em torno dos principais vasos 

que nutrem o miocárdio (Descendente Anterior, Circunflexa e Coronária Direita) e a 

severidade da DAC, classificada em porcentagem de lesão obstrutiva, nos pacientes 

submetidos à angiotomografia dessas artérias. 

Evidenciar as limitações do exame de angiotomografia em relação aos 

exames invasivos quanto ao diagnóstico preciso do grau de obstrução, no qual é 

necessário para determinar a conduta terapêutica dos pacientes com DAC. 

Estabelecer as principais diferenças entre as artérias estudadas, tanto na 

amostra geral quanto na dividida por sexo e faixa etária, em relação ao nível de 

lesão obstrutiva e o tamanho da espessura da GE. 

Comparar os dados encontrados na literatura com os obtidos na pesquisa. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  DIAGNÓSTICO 

3.1.1 DIAGNÓSTICO DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA 

CORONARIANA SUBCLÍNICA 

Os principais fatores de risco para a DAC são conhecidos, e dentre eles tem - 

se: antecedentes familiares, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemias, tabagismo e 

hipertensão arterial sistêmica. Estudar e conhecer a epidemiologia desses fatores é 

de suma importância social, porque assim, é possível saber como agem esses 

determinantes. Com isso, é possível criar projetos efetivos de saúde que tenham 

como foco as prevenções primária e/ou secundária, afim de realizar o diagnóstico de 

pacientes ainda assintomáticos, mas com a presença de aterosclerose e com isso à 

sombra de eventos cardiovasculares agudos, que são a primeira manifestação em 

no mínimo 50% dos indivíduos com essa alteração (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

 Prevenir se faz importante, também, porque a DAC está entre as doenças 

cardiovasculares que representam a quinta causa de óbito em todo o mundo e se 

até o ano de 2020 medidas preventivas não forem tomadas, ela estará ocupando a 

primeira posição desse ranking (GUS, I., FISCHMANN, A., & MEDINA, 2002). No Brasil, 

há a necessidade de começar com medidas preventivas, senão, sofrer com 

impactos sócio – econômicos de grande abrangência por consequência da DAC 

será uma realidade, visto que já existem comprovações de que fatores de risco 

como HAS, excesso de peso, glicemia elevada e outros fatores de risco aumentam 

nas idades mais avançadas e o Brasil está em um momento de inversão do desenho 

da sua pirâmide etária (GUS, I., FISCHMANN, A., & MEDINA, 2002). 

 Logo, pacientes com DAC estarão em um número cada vez maior. No que 

diz respeito à prevenção, é importante ressaltar que alguns fatores não podem ser 

evitados, mas somente amenizados e são conhecidos como fatores não 

modificáveis, dentre ele os antecedentes familiares, por exemplo (GUS, I., 

FISCHMANN, A., & MEDINA, 2002). 

3.1.2 DIAGNÓSTICO EM PACIENTES COM SINTOMAS  

Em todos os campos da medicina uma anamnese -  com levantamentos 

detalhados dos sintomas - e exame físico – completo - bem feitos são essenciais 
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para um diagnóstico precoce. Com a DAC não há resultado diferente. Autores como 

Diamond e Forrester já comprovaram que é possível fazer um diagnóstico precoce 

de DAC em pacientes que já apresentem sintomas e possuam fatores de risco 

associados (XAVIER, H. T ET AL., 2013) (JOSEPH, F. DINGMAN, M. D, 2010).       

3.2 ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA ATEROSCLEROSE  

 Os fatores de risco para DAC sofrem ação de adição e sinergismos, o que faz 

com que exista subestimação ou superestimação dos casos, sejam eles de maior ou 

menor risco. Para que isso não seja um limitante, na prática, algoritmos são usados 

para minimizar quaisquer efeitos iatrogênicos com o paciente. Dentre eles temos, o 

Escore de Risco (ER) de Framingham que analisa o risco cardiovascular do 

indivíduo em um período de 10 anos e que ainda não tenham um diagnóstico prévio 

de aterosclerose clínica. Esse escore distingue de maneira eficaz pessoas de baixo 

e alto riscos. O escore de Reynolds também faz uma análise por um período de dez 

anos, mas os fatores por eles analisados diferem do Framingham.  

Enquanto o ER de Framingham tem como foco infarto do miocárdio e morte 

por doença coronariana, o ER de Reynolds estima a probabilidade de acidente 

vascular encefálico, morte, revascularização e infarto do miocárdio. O ER pelo 

Tempo de Vida, empregado somente a partir dos 45 anos, prevê a expectativa de 

um indivíduo a partir dessa idade exibir um evento isquêmico (XAVIER, H. T ET AL., 

2013). 

Associar escores - curto prazo e longo prazo - proporciona melhores 

estimativas, e com isso uma melhor identificação de risco global. A utilização de um 

ER de curto prazo e outro de longo prazo tem efeito preventivo quando é analisado 

que um grupo de indivíduos a curto prazo se encontra na categoria de baixo risco - 

sendo enquadrados nesse padrão aqueles que têm probabilidade menor que 5% de 

apresentarem eventos cardiovasculares como a DAC - mas a longo prazo alguns 

desses sujeitos se encontrarão na categoria de alto risco - aqueles com risco maior 

que 20% para homens e maior que 10% para mulheres em um intervalo de dez anos 

- e isso faz com que haja um estimulo maior para mudanças de estilo de vida e 

também para um melhor controle dos fatores de risco (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 
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Segundo a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de 

Aterosclerose a estratificação de risco por etapas é dividida em:(1) a determinação 

da presença de doença aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes; (2) a 

utilização dos escores de predição do risco; e (3) a reclassificação do risco predito 

pela presença de fatores agravantes do risco. 

É importante ressaltar que exames de imagem e quaisquer outros testes 

diagnósticos para detecção de aterosclerose subclínica não são rotina na 

estratificação de risco, mas como cada paciente deve ser considerado como 

individual, em alguns casos em que já exista uma história familiar significativa ou 

mesmo um risco intermediário, esses exames podem auxiliar o médico em sua 

conduta com seu paciente (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

3.3 DEFINIÇÃO DE ANGINA 

Quando há comprometimento, de no mínimo, uma artéria epicárdica, os 

indivíduos com DAC, normalmente apresentam como sinal clínico, a angina - dor ou 

incomodo em tórax, epigástrio, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores. 

Geralmente tem início ou piora com a atividade física e até mesmo estresse 

emocional. Seu alívio pode ser obtido com uso de nitroglicerina e derivados (XAVIER, 

H. T ET AL., 2013). 

3.3.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES COM DOR TORÁCICA 

a) História clínica: Essa parte inicial da avaliação é essencial tanto para o paciente 

como para é médico, visto que ela pode guiá-lo a uma provável presença de DAC 

significativa - estenose≥ 70% do diâmetro, pelo menos um segmento de uma das 

artérias epicárdicas maiores, ou estenose ≥ 50% do diâmetro do Tronco da 

Coronária Esquerda (TCE).  Não somente as lesões maiores causam angina, porém, 

as menores possuem uma interpretação menos acurada. A angina é dividida em 

típica, atípica e não cardíaca, além de poder ser classificada em estável e instável, 

sendo que está ainda se subdivide em repouso, de aparecimento recente e em 

crescendo (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

b) Exame físico: O exame físico se torna importante quando o profissional 

consegue presenciar um episódio anginoso, porque nesse momento ele pode 

perceber se há probabilidade de existir ou não a presença de DAC e também de 
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realizar um exame físico mais completo e direcionado para a existência de sinais 

clínicos com valor sugestivo e prognóstico de DAC, como a presença da terceira 

bulha (B3), quarta bulha (4), sopro de regurgitação mitral desdobramento paradoxal 

de B2. A aterosclerose também pode ter sinais clínicos que aumentam a hipótese 

diagnóstica de DAC: pulsos de membros inferiores diminuídos, endurecimento 

arterial e aneurisma abdominal (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

 

3.4 TESTES NÃO INVASIVOS 

 

Apesar de uma história clínica detalhada e um exame físico completo ser 

importante na avaliação do paciente com DAC, estes dependem da ocorrência do 

episódio anginoso para definição precisa da doença. Por isso, os pacientes com 

angina também realizam testes não invasivos para o seu diagnóstico definitivo, além 

da fundamental importância desses procedimentos possibilitarem a estratificação da 

gravidade de DAC. Dentre os testes adicionais tem-se Eletrocardiograma (ECG) de 

esforço, ecocardiograma com estresse, cintilografia miocárdica com estresse, 

tomografia e Ressonância Magnética Cardiovascular (RMC) e 

cineangiocoronariográfica (CATE) (XAVIER, H. T ET AL., 2013).  

 

3.4.1 ELETROCARDIOGRAMA 

 

O ECG tem importância mais direcionada a DAC crônica, porque 

modificações no ECG, como alterações da repolarização podem, também, estar 

relacionadas a outras causas e não estritamente a DAC (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

3.4.2 ECOCARDIOGRAMA 

A ecocardiografia é bem aceita quando se tem uma história clínica e um ECG 

pouco conclusivos. Ela entra como uma ferramenta de auxílio diagnóstico que 

proporciona subsídios para uma melhor elucidação tanto de diagnóstico como de 

prognóstico. Dentro da ecocardiografia tem a transtorácica, sendo importante em 

eventos agudos e a sob estresse, utilizada em pacientes com DAC obstrutiva 

suspeita ou conhecida (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

3.4.3 TOMOGRAFIA CORONÁRIA 
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Dentro da Tomografia Computadorizada (TC) cardíaca tem-se duas técnicas 

distintas: Escore de Cálcio (EC) e a angiotomografia coronariana. O EC está 

relacionado com a aterosclerose e é um recurso para a estratificação de risco 

cardiovascular, sua presença reclassifica o paciente para um nível de risco mais 

elevado. Enquanto que a Angiotomografia Computadorizada das Artérias Coronárias 

(angio-TC) avalia a luz das artérias coronárias de um modo não invasivo, rápido, 

com alta acurácia e seguro (XAVIER, H. T ET AL., 2013). 

3.5 GORDURA EPICÁRDICA 

3.5.1 CONCEITO E COMPOSIÇÃO 

A Gordura Epicárdica (GE) é o depósito de tecido adiposo localizado entre o 

pericárdio seroso visceral e o miocárdio, mais frequentemente nos sulcos 

interventricular e atrioventricular, além da parede lateral do ventrículo direito. 

Apresenta uma relação direta com os vasos coronarianos, sendo que não há 

nenhuma estrutura anatômica que as separa (BERTASO, A. G ET AL.,2013). 

A GE apresenta uma composição singular de adipócitos, citocinas e 

biomoléculas, além de um metabolismo próprio. Este acúmulo de gordura localizada 

é composto por um maior número de adipócitos e apresenta um maior nível de 

lipólise e lipogênese se comparado à gordura visceral (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

Ela apresenta características fisiológicas semelhante a do omento e do 

mesentério abdominal, na medida em que possuem a mesma origem embriológica 

(BERTASO, A. G ET AL.,2013). Quando em excesso, também se assemelha a 

Gordura Visceral Abdominal (GVA) no que diz respeito à secreção de substâncias 

com funções endócrinas e parácrinas ativas que podem evoluir com danos diretos 

aos vasos coronarianos (IWASAKI, K ET AL.,2018). Logo, a GE produz adipocinas 

inflamatórias semelhantes e proporcionais a GVA, sendo que, dentre elas, podemos 

citar a leptina e a resistina, que além de potencialmente apresentar correlação com o 

risco cardiovascular, elas se encontram em maior quantidade na composição da GE 

(BERTASO, A. G ET AL.,2013). 

Já é descrito que o aumento de adipocinas no sangue é um forte indicador e 

está envolvido em um dos fatores causadores de doenças relacionadas à obesidade 
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(HIRATA, Y ET AL.,2011), gerando, por consequência, danos cardiovasculares 

indiretamente. 

A expressão de termogenina, marcador de gordura “marrom”, também foi 

encontrada em expressiva quantidade na composição da gordura epicárdica, o que 

sugere uma função protetora contra hipotermia miocárdica da GE (IACOBELLIS, G ET 

AL., 2011). 

Um dos aspectos que a GE difere dos demais acúmulos de gordura é a 

grande capacidade de liberação e captação de ácidos graxos livres sem que haja 

muito gasto energético obtido através da glicose. Isso provavelmente ocorre devido 

a função da GE de proteger e providenciar a energia que o miocárdio necessita para 

bombear o sangue para todo o organismo. Para que o transporte de ácidos graxos 

livres suceda, produtos vasoativos contidos na GE são secretados facilitando sua 

passagem. Com esse aumento na permeabilidade do vaso, citocinas inflamatórias 

presentes na GE com volume excessivo também adentram a parede do vaso 

coronário, iniciando, assim, o processo aterosclerótico (IACOBELLIS, G ET AL., 2011). 

Quanto à GE de pacientes com DAC, elevada quantidade de células 

inflamatórias foram encontradas, além de macrófagos (CD68+), linfócitos (CD3+) e 

mastócitos (IACOBELLIS, G ET AL., 2011). Esses componentes não só foram 

encontrados na GE como também infiltrados na adventícia dos vasos lesados 

(MAHABADI, A. A ET AL.,2014). 

Esses dados estão de acordo com a literatura e são confirmados por HIRATA 

ET AL que avaliaram a composição da GE e da gordura subcutânea, através da 

imunohistoquímica, de pacientes diagnosticados ou não com DAC que foram 

submetidos à cirurgia cardíaca eletiva. Os resultados obtidos apontam que a GE dos 

pacientes com DAC apresentava quantidades significantes de células inflamatórias 

e, comparado com os pacientes sem diagnóstico de DAC, apresentavam discreto 

aumento na quantidade de células T, macrófagos e citocinas inflamatórias como a 

IL-6, alfa-TNF e MCP-1, além de menores níveis de adiponectina (YERRAMASU, A 

ET AL.,2012). 

Valores baixos de adiponectina também foram encontrados no estudo 

realizado por SATO ET AL na GE de pacientes com DAC comparado à pacientes 
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sem DAC o que sugere que a adiponectina está envolvida no desenvolvimento e no 

prognóstico da DAC. Em experimentos com animais foi descoberto que o transplante 

de células produtoras de adiponectina em coração pós-infartado reduziu os danos 

miocárdicos, o que indica que a adiponectina provavelmente atua como protetor 

cardíaco (SATO, F ET AL.,2017). 

Ainda como resultado do estudo de HIRATA ET AL não houve diferença 

estatística significante na composição da gordura subcutânea entre os grupos 

analisados, o que reforça a ideia de que a obesidade só corrobora com a DAC no 

que diz respeito a sua correlação com doenças metabólicas, e, portanto, de forma 

indireta. 

A composição da GE é fundamental para entender a fisiopatologia da doença 

aterosclerótica e consequentemente da DAC, já que componentes pró-inflamatórios 

foram encontrados em grande quantidade na GE desses pacientes.  

3.5.2 FATOR DE RISCO 

3.5.2.1 OBESIDADE 

A GE possui íntima relação no que diz respeito ao Índice de Massa Corpórea 

(IMC) e a circunferência abdominal (BERTASO, A. G ET AL.,2013) (MAHABADI, A. A ET 

AL.,2014), sendo que sujeitos com IMC aumentado frequentemente apresentam um 

volume de GE proporcionalmente maior (GOMES, F ET AL.,1991).  Pacientes com 

intensa redução de peso, como por exemplo pós-bariátrica, apresentam uma 

redução significativa do volume da GE (BERTASO, A. G ET AL.,2013).    

3.5.2.2 IDADE 

Dentre os processos que ocorrem na senescência, a diminuição de massa 

magra e aumento da massa adiposa já são bem estabelecidos. Isso vale tanto para 

tecido subcutâneo quanto para depósitos de gordura viscerais, dentre elas a GE 

(BERTASO, A. G ET AL.,2013). Estudos realizados por IWASAKI ET AL constataram 

que os pacientes com maior volume de GE e com pior prognóstico de DAC 

apresentavam idade média acima de 69 anos. 

3.5.2.3 SEXO 
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Não há consenso na literatura sobre o fator de risco sexo. Alguns estudos 

como o de Framingham, Rosito e cols apontam que mulheres apresentam risco 

maior devido a maior acúmulo e distribuição de gordura. No estudo realizado por 

AMIR ET AL não houve correlação estatisticamente relevante no que se refere ao 

sexo dos pacientes. Sendo que, apesar da estatística, as mulheres apresentaram 

maior progressão de calcificação nos vasos coronários. 

Porém outros estudos, como o de IWASAKI ET AL e ITO ET AL constataram 

que os pacientes com maior acúmulo de GE eram do sexo masculino. 

3.5.2.4 ETNIA 

Pessoas da raça branca, em comparação com a raça negra, apresentam uma 

maior tendência a acumular gordura na região epicárdica (BERTASO, A. G ET 

AL.,2013). Além da raça branca, estudos realizados em pacientes japoneses 

constataram que a raça japonesa apresenta maior propensão a acumular gordura 

visceral do que no subcutâneo, sendo a GE considerada um subtipo de gordura 

visceral (HARADA, K ET AL.,2018). 

3.5.2.5 SÍNDROME METABÓLICA 

Doenças que compõem a síndrome metabólica como: diabete melito tipo 2, 

hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, são consideradas fator de risco para o 

aumento da GE (GUS, I., FISCHMANN, A., & MEDINA, 2002) (IWASAKI, K ET AL.,2018) 

(ITO, T ET AL.,2013). Além disso, pacientes com associação entre síndrome 

metabólica e GE aumentada apresentam um risco considerável para o 

desenvolvimento de DAC de estágio avançado, devido a múltiplos fatores que 

corroboram para a formação de placas ateroscleróticas.  

3.5.3 FISIOPATOLOGIA DO PROCESSO ATEROSCLERÓTICO  

Sabe-se que a obesidade é um dos fatores de risco para desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Mais importante que a obesidade, a distribuição da 

gordura corporal, em localizações anatomicamente mais próximas, está intimamente 

associada a lesões diretas à parede dos vasos (HARADA, K ET AL.,2018). 

A GE no escore de Framingham já foi considerada fator de risco para 

síndrome metabólica, porém ao se realizar ajustes em relação à área e ao volume 
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de gordura visceral constatou-se que este tipo acúmulo de gordura apresentava 

maior relevância que o acúmulo em região epicárdica no que diz respeito à síndrome 

metabólica (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

Apesar da pouca relação com a síndrome metabólica, a GE ainda é indicador 

independente de calcificação coronária. Esse resultado indica que a GE apresenta 

mecanismos diretos no processo aterosclerótico que são distintos dos efeitos da 

síndrome metabólica (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

Há duas hipóteses principais em relação ao mecanismo pelo qual acontece a 

lesão aterosclerótica devido ao excesso de GE: endócrino/vasócrino, através da 

secreção direta de adipocinas e ácidos graxos na adventícia da vasa vasorum, 

causando o processo aterosclerótico (ITO, T ET AL.,2013) (IACOBELLIS, G ET AL., 

2011); e parácrino através da difusão de citocinas inflamatórias que atravessam o 

vaso coronário de fora para dentro (IACOBELLIS, G ET AL., 2011) e os inflamam, 

dando início - ou piorando - ao processo aterosclerótico (ITO, T ET AL.,2013). 

A lesão direta causada pela GE aumentada nos vasos coronarianos pode ser 

explicada por diversos mecanismos já descritos na literatura, sendo um deles 

através da ação parácrina da GE na secreção de mediadores pró- inflamatórios e 

citocinas como IL-6, alfa-TNF, IL-1β e MCP-1 na adventícia dos vasos que 

contribuem para a formação de um microambiente propício para o processo 

aterosclerótico (MAHABADI, A. A ET AL.,2014) (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

 Além do desequilíbrio das citocinas inflamatórias, ainda existe uma 

desproporção da adiponectina em relação à composição da GE. A adiponectina é 

uma citocina responsável pela regulação do NF-kappa B. Na presença de gordura 

em excesso, há uma diminuição na sua produção, sendo que quanto menos 

adiponectina, maior é a atividade da NF-kappa B o que tem como consequência o 

aumento da produção de alfa TNF responsável pela inflamação dos vasos 

coronarianos (MAHABADI, A. A ET AL.,2014). 

Outro mecanismo que explica a fisiopatologia da doença aterosclerótica é que 

processo aterosclerótico acontece de tal maneira em que há uma disfunção 

endotelial, devido a um estímulo, derivado da GE, aos canais tirosinoquinase 

dependentes de K+ que atuam relaxando as células musculares dos vasos 
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coronarianos, propiciando a entrada de mediadores inflamatórios (HIRATA, Y. ET 

AL.,2011). Além disso, a leptina produzida pela GE induz a proliferação de células 

musculares lisas, na qual se dá o aumento de estresse oxidativo, gerando as placas 

de ateroma (BERTASO, A. G ET AL.,2013). 

Outra função de notória relevância da leptina contida na GE é a de inibir a 

enzima endotelial de óxido nítrico sintase contribuindo assim para a promoção do 

início da inflamação. Portanto, a gordura perivascular atua com o gatilho que inicia a 

disfunção endotelial (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

É notório que a GE exerce um papel fundamental na fisiopatologia da 

aterosclerose coronariana, até mais importante que a GVA, justamente devido a 

relação anatômica direta (IWASAKI, K ET AL.,2018). Como não há uma estrutura 

separando o miocárdio dos vasos epicárdicos e a GE, esta acaba por causar uma 

inflamação nesses vasos, através da microcirculação (vasa vasorum), evoluindo 

para um processo aterosclerótico (BERTASO, A. G ET AL.,2013). 

Estudos mostram que a GE está associada à calcificação coronária ao passo 

que a gordura intratorácica está relacionada à calcificação aórtica, o que reforça a 

hipótese sobre o efeito direto do acúmulo de gordura em excesso no que diz 

respeito à calcificação das artérias (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

Alguns autores, como IACOBELLIS ET AL referem incerteza no que se refere 

à relação de causa e consequência entre o processo aterosclerótico e a composição 

da GE de paciente com DAC, ou seja, para esses autores há duas possibilidades: a 

composição da GE causa o início do processo aterosclerótico; ou o vaso com placas 

de ateroma geram um aumento de células inflamatórias na GE. Isso ocorre devido a 

constatação de uma secreção de citocinas inflamatórias mais pronunciada nos 

arredores das lesões da adventícia dos vasos coronários. Porém, a incerteza dessa 

relação é elucidada quando se observa que os segmentos intramiocárdicos, que não 

estão em contato com a GE, dificilmente apresentam processo aterosclerótico, 

sendo a relação anatômica a única diferença entre os segmentos do vaso 

coronariano (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

A síndrome metabólica expressa uma relação essencial com o 

desenvolvimento da DAC através do estresse oxidativo que é gerado nas artérias 
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coronárias indiretamente. Porém, a relação direta que a GE em excesso apresenta 

na lesão desses vasos é imprescindível para o entendimento da fisiopatologia da 

doença aterosclerótica. 

3.5.4 CORRELAÇÃO COM A DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

A íntima associação entre a GE, a gordura visceral e subcutânea e o IMC já 

foram confirmados por diversos estudos, porém a independência entre esses fatores 

que revela a função e a relevância de cada um no que diz respeito à fisiopatologia 

da aterosclerose coronariana nos pacientes com DAC (SATO, F ET AL.,2017). 

Como comentado anteriormente, a gordura visceral é considerada 

tradicionalmente como importante fator de risco cardiovascular devido às 

complicações dos eventos metabólicos já conhecidos, além da desregulação das 

citocinas inflamatórias que a compõe (SATO, F ET AL.,2017). 

Segundo HARADA ET AL sujeitos com o IMC aumentado frequentemente 

apresentam um volume de GE proporcionalmente maior, porém é muito comum 

indivíduos com diagnóstico de síndrome coronariana aguda e GE aumentada 

apresentarem valores de IMC normais. Com isso, é possível sugerir que a gordura 

visceral local tem uma ação de maior relevância para caracterizar o risco 

cardiovascular do que a obesidade (HARADA, K ET AL.,2018). 

SATO ET AL em seu estudo com 374 pacientes com sintomas de angina, sob 

análise de exames de imagem tomográficas, concluiu que pacientes com GE 

aumentada apresentam risco de desenvolver aterosclerose coronariana mesmo 

contendo valores de gordura visceral dentro dos parâmetros considerados normais. 

Além disso, em comparação com a GE e a gordura subcutânea, a gordura visceral 

apresentou maior correlação com risco cardiometabólico, o que sugere que a 

aterosclerose coronariana não depende apenas dos eventos metabólicos e sim de 

efeitos parácrinos e inflamatórios. A gordura subcutânea não apresentou relação 

com risco cardiovascular (SATO, F ET AL.,2017). 

O estudo realizado por HARADA ET AL avaliou pacientes que apresentavam 

sintomas de síndrome coronariana aguda e os dividiu em um grupo que houve a 

confirmação do diagnóstico e um grupo controle, no qual foi excluído o diagnóstico. 

Como resultado obtiveram que o grupo com síndrome coronariana aguda 
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apresentava um aumento significativo de volume de GE se comparado ao grupo 

controle, mesmo entre os não-obesos. Portanto, a GE em excesso foi considerada 

fator de risco independente para síndrome coronariana aguda em indivíduos com 

valores normais de IMC. Além disso, observou-se que pacientes com GE aumentada 

também apresentavam níveis aumentados de colesterol, idade mais avançada, 

maior IMC e maior resistência insulínica em comparação ao grupo controle 

(HARADA, K ET AL.,2018). 

No estudo prospectivo de AMIR ET AL os pacientes foram acompanhados 

durante 5 anos com o intuito de avaliar a progressão da calcificação coronária. No 

subgrupo contendo pacientes com score de cálcio igual a zero (1.225) foram 

acompanhados aqueles que desenvolveram a doença aterosclerótica nas artérias 

coronárias (307), e como conclusão observou-se que: pacientes com o volume de 

GE aumentado na primeira avaliação desenvolveu, em maior proporção, score de 

cálcio > 0 em um período de 5 anos, se comparado aos pacientes que mantiveram o 

score de cálcio dentro da normalidade. Portanto, de acordo com o estudo realizado 

por Amir ET AL o volume da GE está associado a um estágio inicial da 

aterosclerose, e, portanto, da DAC. 

Quanto à relação entre a GE em excesso e a fisiopatologia da DAC, já é bem 

estabelecido na literatura ao que se refere a sua relevância. Apesar disso, ainda não 

há concordância entre os autores sobre a correlação temporal destes elementos, ou 

seja, não se sabe ainda em que estágio da DAC a GE atua na progressão da 

doença. 

Os autores IWASAKI ET AL chegaram à conclusão que paciente com DAC 

mais avançada, ou seja, pacientes com estenose significativa, oclusão total de 

artérias coronárias e placas de ateroma de alto risco obstrutivo, possuem um volume 

maior de GE se comparado a pacientes com DAC menos avançada. Assim sendo, o 

volume de GE aumentado está associado a um risco maior de óbitos por doença 

cardiovascular e por infartos do miocárdio, e, portanto, com pior prognóstico 

(IWASAKI, K ET AL.,2018). 

O estudo incluiu pacientes que passaram por procedimentos de 

revascularização, ou seja, que apresentavam um grau significativo de estenose nos 

vasos coronarianos, e como resultado obteve que os pacientes que se enquadravam 
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no grupo com maior volume de GE apresentavam maior incidência de indicação de 

revascularização miocárdica (39,2%) (IWASAKI, K ET AL.,2018). 

Esta relação não muda ao passo que são ajustados os fatores de risco 

tradicionais, como a obesidade e o IMC, indicando que a GE, segundo IWASAKI ET 

AL pode ser considerado um fator de risco independente. 

Já o estudo de AMIR ET AL concluiu que a GE é um potencial fator de risco 

independente para a fase inicial do desenvolvimento da aterosclerose, e 

consequentemente para a DAC. Refere que há intensa correlação entre a GE e as 

placas não-calcificadas, proporcionalmente maior do que entre as placas 

calcificadas (MAHABADI, A. A ET AL.,2014). 

Outra relação importante foi que, pacientes com alta taxa de score de cálcio 

não apresentou nenhuma associação com o volume da GE, tanto em sexo, idade e 

IMC (MAHABADI, A. A ET AL.,2014). 

Pacientes com idade menor que 55 anos foram os mais diagnosticados com a 

progressão da doença aterosclerótica em associação com a GE. Com essa 

afirmativa, pode-se supor que dependendo do volume da GE considera-se fator de 

risco para o desenvolvimento de fases iniciais de DAC em pacientes abaixo de 55 

anos (MAHABADI, A. A ET AL.,2014). 

Para YERRAMASU ET AL a GE está mais relacionada com a formação das 

placas ateroscleróticas do que com a calcificação delas, ou seja, a GE está 

associada a estágios primários da aterosclerose coronária, já que alguns estudos 

comprovaram que o aumento no volume da GE está presente em pacientes com 

placas não calcificadas quanto em pacientes com calcificação. Com isso, determinar 

o volume da GE pode ser considerado um valor prognóstico da DAC. 

O volume da GE foi considerado um fator independente na presença e no 

grau de severidade das placas calcificada presentes nas artérias coronárias e, além 

disso, atua identificando potenciais riscos para a progressão da calcificação 

coronariana (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 
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A espessura da GE em sujeitos submetidos à autopsia correspondeu 

proporcionalmente com a presença e a severidade da DAC (YERRAMASU, A ET 

AL.,2012). 

Os autores acompanharam a progressão da DAC por 2,7 anos de diferença 

em 333 pacientes diabéticos assintomáticos através dos exames tomográficos e 

biomarcadores no intuito de estabelecer a estratificação de risco da doença. Como 

resultado obteve que um volume de GE aumentado se apresentou como fator de 

risco independente para a progressão acelerada da formação de placas 

ateroscleróticas (YERRAMASU, A ET AL.,2012). 

É importante ressaltar que além das placas calcificadas, ainda há placas não 

calcificadas que fazem parte da estratificação da DAC. Pacientes que apresentam o 

escore de cálcio igual a zero, porém com sintomas correspondentes à DAC devido a 

placas não calcificadas podem ser vítimas de eventos cardiovasculares fatais (ITO, T 

ET AL.,2013). 

ITO ET AL propuseram um estudo sobre o impacto do volume da GE em 

pacientes com DAC e escore de cálcio igual a zero. O volume da GE é 

significantemente aumentado em pacientes com múltiplas placas ou com placas 

obstrutivas ou com placas vulneráveis. Obteve uma íntima associação entre GE 

aumentada e pacientes do sexo masculino, diabéticos e hipertensos, sendo que, 

após o ajuste desses fatores, ainda sim a GE continuou sendo considerada um fator 

de risco para o desenvolvimento da aterosclerose coronariana (ITO, T ET AL.,2013). 

Escore de cálcio igual a zero é considerado baixo risco para DAC e de bom 

prognostico em pacientes assintomáticos, porém em pacientes sintomáticos com 

escore de cálcio igual a zero apresenta riscos na DAC e, portanto, é importante uma 

ferramenta que avalie os riscos e o prognostico desses pacientes. A medida do 

volume da GE apresentou relação com a presença, extensão grau de severidade da 

estenose e a vulnerabilidade da placa, o que indica que a mensuração da GE pode 

ser utilizada como fator prognóstico e de risco para DAC em pacientes sintomáticos 

com escore de cálcio igual a zero (ITO, T ET AL.,2013). 

O escore de cálcio igual a zero não exclui diagnostico e DAC, sendo que uma 

avaliação minuciosa da GE deve ser realizada em pacientes sintomáticos com 
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escore de cálcio igual a zero. A mensuração pode ser um filtro antes da realização 

de exames mais invasivos (ITO, T ET AL.,2013). 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Foi realizado um estudo retrospectivo através da análise de prontuário médico e 

exames de imagem dos pacientes submetidos à tomografia computadorizada 

cardíaca no Centro Diagnóstico Água Verde, na cidade de Curitiba, Paraná, durante 

o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Os exames de imagem foram 

adquiridos através de tomografia computadorizada multislice de 128 detectores com 

imagens axiais de 0,625mm após administração de contraste iodado para avaliação 

das artérias coronarianas.  Os pacientes foram avaliados de acordo com o nível de 

obstrução das artérias, dado em porcentagem, dentro da classificação descrita na 

TABELA 1. O laudo foi realizado pelo mesmo profissional em todos os pacientes 

analisados a fim de minimizar o viés de coleta. A pesquisa assegurou a identidade 

dos pacientes em sigilo, sendo apenas utilizados os dados gerais relevantes ao 

estudo e o resultado dos exames de imagem a fim de retificar os riscos, tais como 

possíveis constrangimentos, previstos na coleta de dados. 

TABELA 1 – Valores de referência para classificação de obstrução 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Normal Ausência de placa ou estenose luminal. 

Discreta Placa com estenose de até 39%. 

Moderada Placa com estenose entre 40-69%. 

Importante Placa com estenose entre 70-99%. 

Ocluída Obstrução total. 

Fonte: Bando de dados CEDAV 

4.1 AMOSTRA 

Foram analisados os prontuários e os exames tomográficos de 111 pacientes 

(n=111). Foram incluídos na amostra todos os pacientes que realizaram 

angiotomografia computadorizada de artérias coronárias e excluídos da amostra 

apenas as artérias em que havia intervenção endovascular na porção estudada – 

stents – porém não foram excluídos os pacientes, apenas a artéria que sofreu o 

procedimento. Foram excluídos os pacientes com laudo incompleto e com cirurgia 

prévia de revascularização miocárdica. O grupo de 111 pacientes foi analisado como 

amostra geral e depois subdividido em sexo feminino (46), masculino (65) e em 5 
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faixas etárias: até 50 anos, 51 à 60, 61 à 70, 71 à 80 e acima de 80, para melhores 

parâmetros de comparação. 

 

4.2 AFERIÇÃO DA GORDURA EPICÁRDICA 

 

Através do exame de angiotomografia das artérias coronárias foi realizada a 

mensuração da maior espessura da gordura em torno das principais artérias 

responsáveis pela vascularização cardíaca, sendo estas representadas pela 

Coronária Direita, Circunflexa e Descendente Anterior. Para a realização da medida 

foi utilizado o software Arya. A medida da espessura da gordura em torno das 

artérias foi adquirida através de um traçado paralelo ao pericárdio seroso na altura 

do centro da artéria, no qual, a partir dessa linha de referência, traçou-se uma linha 

perpendicular até o pericárdio, dada em milimetros, como observado na figura 1. 

 

FIGURA 1 – Técnica ultilizada na mensuração da gordura epicárdica em torno 

das artérias analisadas 

 



35 
 

As medidas coletadas e as informações pertinentes ao estudo, adquiridas 

através dos prontuários, foram organizadas em uma planilha utilizando o software 

Excel com intuito de aplicar as ferramentas próprias do programa para o cálculo da 

média e do desvio padrão das amostras. O teste estatístico escolhido foi Análise de 

Variância (ANOVA) para avaliação da amostra geral (111), no qual foi considerado p 

significativo menor que 0,05.  
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5. RESULTADOS 

No estudo foram incluídos 111 pacientes com uma média de idade de 60 

anos. Eram 46 (41,4%) do sexo feminino e 65 (58,6%) do sexo masculino. 

Inicialmente estes pacientes foram analisados conforme as artérias avaliadas no 

estudo – coronária direita (DA), circunflexa (CX) e descendente anterior (DA). Destas 

artérias, a única com valor estatístico significativo (p=0,0209) foi a coronária direita, 

tendo o grupo dos pacientes classificados como moderados possuindo maiores 

valores de obstrução. A média de obstrução no sexo feminino foi de 3,32 na DA, 

3,13 na CX e 4,89 na CD. Já nos homens, essas médias foram de 3,39 na DA, 3,51 

na CX e 4,5 na CD. 

TABELA 2 – Total de pacientes (DA) 

Artéria (DA) Pacientes Média de 
obstrução 

Desvio 
Padrão 

Normal 40 3,25 1,40 

Discreta 31 3,30 1,40 

Moderada 22 3,38 1,38 

Importante 16 3,73 1,39 

Total geral 109 3,36 1,39 
                Fonte: Autores       

Não existe diferença significativa, tendo p= 0,6982. 

TABELA 3 – Total de pacientes (CX) 

Artéria (CX) Pacientes Média de 
obstrução 

Desvio 
Padrão 

Normal 74 3,21 1,16 

Discreta 24 3,61 1,03 

Moderada 5 3,10 1,05 

Importante 7 4,03 1,32 

Total geral 110 3,35 1,15 
      Fonte: Autores  

       Não existe diferença significativa, tendo p= 0,1770. 

TABELA 4 – Total de pacientes (CD) 

Artéria (CD) Pacientes Média de 
obstrução 

Desvio 
Padrão 

Normal 63 4,31 1,59 

Discreta 26 4,69 2,53 

Moderada 
 

14 6,21 
Continua 

2,90 
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Artéria (CD) Pacientes Média de 
obstrução 

Desvio 
Padrão 

Importante 8 4,64 1,26 

Total geral 111 4,66 2,08 
                Fonte: Autores 

       Existe diferença significativa, tendo p= 0,0209. 

5.1 SEXO FEMININO E MASCULINO (DA) 

Nessa artéria, 46 pacientes eram mulheres e 63 homens. Apesar da 

porcentagem de obstrução considerada normal na DA subir de 33% no sexo 

feminino para 40% no masculino, a comparação de obstrução dessa artéria entre os 

sexos resultou em uma distribuição similar entre os grupos de classificação, obtendo 

assim, porcentagens semelhantes.  

GRÁFICO 1 – Subgrupo do sexo feminino (DA) 

GRÁFICO 2 – Subgrupo do sexo masculino (DA)

   

Fonte: Autores 

5.2 SEXO FEMININO E MASCULINO (CX) 

Na artéria CX tinham 46 mulheres e 64 homens. Em ambos sexos os 

pacientes foram classificados em sua maioria como normais. Porém, enquanto que a 

obstrução discreta era de apenas 9% nas mulheres, essa porcentagem aumenta 

para 31% no sexo masculino.  
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33%
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N = 46 

Discreta (14) Importante (8)

Moderada (9) Normal (15)

27%

13%

20%

40%

Masculino (DA)
N = 63 

Discreta(17) Importante(8)

Moderada(13) Normal(25)
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GRÁFICO 3 – Subgrupo do sexo feminino (CX) 

GRÁFICO 4 – Subgrupo do sexo masculino (CX) 

 

Fonte: Autores 

5.3 SEXO FEMININO E MASCULINO (CD) 

Por fim, na artéria CD tinham 46 mulheres e 65 homens. Tanto no sexo 

feminino quanto no masculino a maior parte dos pacientes tinha uma obstrução 

normal ou discreta.  

GRÁFICO 5 – Subgrupo do sexo feminino (CD) 

GRÁFICO 6 – Subgrupo do sexo masculino (CD) 

   

Fonte: Autores 
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5.4 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ATÉ 50 ANOS 

DE IDADE (DA)  

Comparando os pacientes de sexos diferentes, mas limitando a faixa etária de 

no máximo 50 anos, tem-se que 9 mulheres possuíam apenas obstruções normal e 

moderada, enquanto que nos 18 homens, além dessas obstruções, 1 paciente se 

enquadrava na classificação importante. 

GRÁFICO 7 – Subgrupo do sexo feminino até 50 anos de idade (DA) 

GRÁFICO 8 – Subgrupo do sexo masculino até 50 anos de idade (DA) 

 

Fonte: Autores 

5.5 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ATÉ 50 ANOS 

DE IDADE (CX)  

Na artéria circunflexa, todas as mulheres foram classificadas como normais e 

os homens em normais e moderados.  
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GRÁFICO 9 – Subgrupo do sexo feminino até 50 anos de idade (CX) 

GRÁFICO 10 – Subgrupo do sexo masculino até 50 anos de idade (CX) 

  

Fonte: Autores 

5.6 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ATÉ 50 ANOS 

DE IDADE (CD)  

Na CD as mulheres também tiveram somente obstruções normais, enquanto 

que o sexo masculino teve 1 paciente discreto e 1 moderado.  

GRÁFICO 11 – Subgrupo do sexo feminino até 50 anos de idade (CD) 

GRÁFICO 12 – Subgrupo do sexo masculino até 50 anos de idade (CD) 

  

Fonte: Autores 
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5.7 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 51 ATÉ 60 

ANOS DE IDADE (DA) 

Nesse grupo chama a atenção os pacientes com obstrução importante, 

enquanto que nas mulheres esse subgrupo representa 30%, nos homens é de 

apenas 5%. 

GRÁFICO 13 – Subgrupo do sexo feminino de 51 até 60 anos de idade (DA) 

GRÁFICO 14 – Subgrupo do sexo masculino de 51 até 60 anos de idade (DA) 

  

Fonte: Autores 

5.8 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 51 ATÉ 60 

ANOS DE IDADE (CX) 

Nesse grupo, ambos sexos tiveram maiores porcentagens dos pacientes nas 

categorias normal e moderada.  
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GRÁFICO 15 – Subgrupo do sexo feminino de 51 até 60 anos de idade (CX) 

GRÁFICO 16 – Subgrupo do sexo masculino de 51 até 60 anos de idade (CX) 

  

Fonte: Autores 

5.9 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 51 ATÉ 60 

ANOS DE IDADE (CD) 

Nessa artéria e faixa etária, as mulheres apresentaram obstrução importante 

em 20% das pacientes, enquanto que os homens não tiveram nenhum paciente 

nesse subgrupo. 
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GRÁFICO 17 – Subgrupo do sexo feminino de 51 até 60 anos de idade (CD) 

GRÁFICO 18 – Subgrupo do sexo masculino de 51 até 60 anos de idade (CD) 

  

Fonte: Autores 

5.10 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 61 ATÉ 70 

ANOS DE IDADE (DA) 

Nesse grupo, tanto o sexo feminino quanto o masculino estão em sua maioria 

classificados como discretos ou moderados. Porém, enquanto os pacientes 

importantes representam somente 7% das mulheres, estes são 27% da amostra 

masculina.  
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GRÁFICO 19 – Subgrupo do sexo feminino de 61 até 70 anos de idade (DA) 

GRÁFICO 20 – Subgrupo do sexo masculino de 61 até 70 anos de idade (DA) 

  

Fonte: Autores 

5.11 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 61 ATÉ 70 

ANOS DE IDADE (CX) 

Esta artéria não teve acometimento obstrutivo importante nas mulheres, mas 

nos homens ela teve sua representatividade maior nas classificações discreta, 

modera ou importante. 
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GRÁFICO 21 – Subgrupo do sexo feminino de 61 até 70 anos de idade (CX) 

GRÁFICO 22 – Subgrupo do sexo masculino de 61 até 70 anos de idade (CX) 

  

Fonte: Autores 

5.12 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 61 ATÉ 70 

ANOS DE IDADE (CD) 

Nesse grupo os pacientes do sexo feminino estão concentrados na 

classificação normal e os homens em discretos e moderados e 1 paciente normal. 
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GRÁFICO 23 – Subgrupo do sexo feminino de 61 até 70 anos de idade (CD) 

GRÁFICO 24 – Subgrupo do sexo masculino de 61 até 70 anos de idade (CD) 

  

Fonte: Autores 

5.13 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 71 ATÉ 80 

ANOS DE IDADE (DA) 

Nessa artéria e faixa etária as mulheres não tiveram nenhuma paciente com 

obstrução normal e foram classificadas como importante em 43% da amostra e os 

homens tiveram 1 paciente normal e 4(57%) pacientes foram classificados como 

moderados. 
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GRÁFICO 25 – Subgrupo do sexo feminino de 71 até 80 anos de idade (DA) 

GRÁFICO 26 – Subgrupo do sexo masculino de 71 até 80 anos de idade (DA) 

  

Fonte: Autores 

5.14 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 71 ATÉ 80 

ANOS DE IDADE (CX) 

O sexo feminino apresentou 2(29%) pacientes classificados como 

importantes. Nenhum homem apontou obstrução importante, porém, 71% deles 

estavam classificados como discretos e as mulheres apenas 28%. 
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GRÁFICO 27 – Subgrupo do sexo feminino de 71 até 80 anos de idade (CX) 

GRÁFICO 28 – Subgrupo do sexo masculino de 71 até 80 anos de idade (CX) 

  

Fonte: Autores 

5.15 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA DE 71 ATÉ 80 

ANOS DE IDADE (CD) 

A porcentagem de obstrução da CD nas mulheres teve uma distribuição 

quase que uniforme, exceto no importante que foi de apenas 14%. Nos homens foi 

parecido e também somente a classificação importante que foi somente de 25%. 
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GRÁFICO 29 – Subgrupo do sexo feminino de 71 até 80 anos de idade (CD) 

GRÁFICO 30 – Subgrupo do sexo masculino de 71 até 80 anos de idade (CD) 

  

Fonte: Autores 

5.16 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ACIMA 81 

ANOS DE IDADE (DA) 

Nesse grupo o sexo feminino teve 40% das pacientes classificadas como 

normais, enquanto que nos homens nenhum paciente entrou nessa classificação.  
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GRÁFICO 31 – Subgrupo do sexo feminino acima 81 anos de idade (DA) 

GRÁFICO 32 – Subgrupo do sexo masculino acima 81 anos de idade (DA) 

  

Fonte: Autores 

5.17 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ACIMA 81 

ANOS DE IDADE (CX) 

A CX só teve acometimento normal e moderado no sexo feminino e os 

homens, por outro lado, foram classificados em normal, discreto e importante. 
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GRÁFICO 33 – Subgrupo do sexo feminino acima 81 anos de idade (CX) 

GRÁFICO 34 – Subgrupo do sexo masculino acima 81 anos de idade (CX) 

  

Fonte: Autores 

5.18 SEXO FEMININO E MASCULINO COM FAIXA ETÁRIA ACIMA 81 

ANOS DE IDADE (CD) 

As mulheres foram classificadas em normal em 80% dessa amostra e os 

homens tinham maior porcentagem em discretos ou importantes. 
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GRÁFICO 35 – Subgrupo do sexo feminino acima 81 anos de idade (CD) 

GRÁFICO 36 – Subgrupo do sexo masculino acima 81 anos de idade (CD) 

  

Fonte: Autores 
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5. DISCUSSÃO 

Apesar dos valores crescentes da espessura da gordura em torno das artérias 

na maioria das categorias (normal, discreta, moderada e importante) das artérias 

estudadas, não houve diferença significativa capaz de afirmar que quanto maior a 

espessura da GE, maior o grau de obstrução do vaso, com exceção da coronária 

direita, que apresentou um valor significativo em relação à espessura no grupo 

classificado com obstrução moderada (40 – 60% da luz do vaso obstruída), o que 

contradiz a teoria inicialmente proposta, pois quando comparada à espessura da GE 

do grupo classificado com obstrução importante, na avaliação da mesma artéria, 

esta decresceu em seu valor TABELA 4 . Porém, é possível inferir que este 

resultado possa ter sofrido distorção devido à grande heterogeneidade do grupo em 

questão, como demonstrado no valor aumentado do desvio padrão TABELA 4, 

sendo que 3 de 14 pacientes apresentaram valores acima de 9 mm de GE em torno 

da coronária direita. Portanto, com os resultados obtidos na presente pesquisa, é 

possível afirmar que não há correlação significativa entre a espessura em torno dos 

principais vasos responsáveis pela irrigação do coração e o grau (em porcentagem) 

de obstrução no exame angiotomográfico. 

 Com isso, pode-se supor que a provável causa da lesão direta, no local do 

contato com a gordura, seja devido, principalmente, a composição única da GE, sem 

existir uma correlação com a quantidade desta. Ou talvez que haja um sinergismo 

na qual a composição seja o principal fator determinante na severidade da DAC e 

que a espessura tenha um papel secundário.  

Como observado nos estudos citados na revisão de literatura, a composição da 

GE influencia em inúmeros mecanismos de agressão direta, principalmente no que 

diz respeito às adipocinas inflamatórias, que são fundamentais para o início e 

progressão da doença aterosclerótica. Sendo assim, existe a possibilidade de 

estudos com o uso de anti-inflamatórios mais específicos num futuro próximo, já que 

o investimento em fármacos monoclonais está em ascensão atualmente.  

A angiotomografia coronariana é um exame não-invasivo no qual tem como 

principal função determinar quais pacientes estão indicados para realização de 

exames mais invasivos e específicos na análise da anatomia coronária, ou seja, a 

cineangiocoronariografia (CATE). Portanto, a tomografia das artérias coronárias não 
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apresenta acurácia suficiente para estabelecer o diagnóstico e a conduta, seja ela 

intervencionista ou conservadora. Além disso, a angiotomografia apresenta um 

excelente valor preditivo negativo, ou seja, exclui o diagnóstico de DAC em quem 

não apresenta obstrução da luz do vaso e contraindica o exame invasivo. Porém, 

como indicativo para diagnóstico incremental nos pacientes classificados com lesão 

obstrutiva moderada à grave a angiotomografia apresenta-se com baixa precisão, 

indicando que pacientes que apresentam tal grau de obstrução não obtiveram a 

confirmação do diagnóstico na CATE em grande parte deles (FLÁVIO, F ET AL.,2015) 

(BUDOFF, M. J ET AL.,2006). 

As limitações do exame de cineangiocoronariografia também já estão bem 

estabelecidas de acordo com os guidelines da American Heart Association (AHA), 

sendo que novos dispositivos estão sendo desenvolvidos para auxiliar o diagnóstico 

preciso da DAC e evitar os erros na conduta dos pacientes. Entre esses recursos 

temos o fluxo fracionado de reserva do miocárdio (FFR), que apresenta alta 

sensibilidade (88%) e especificidade (100%), o ultrassom intravascular e a 

tomografia de coerência óptica. Apesar de ser um excelente teste, o FFR ainda não 

é de uso recorrente no Brasil, por deficiência de centros radiológicos que realizem 

essa técnica (MENDES, F ET AL., 2008) (LEVINE, G ET AL,2011). 

A Coronária Direita apresentou maiores médias de espessura de gordura 

epicárdica se comparada às demais artérias em todos os grupos, tanto na amostra 

total, quanto nos separados por sexo e faixa etária. Esse resultado reforça a ideia de 

que não há correlação entre a espessura da gordura epicárdica, em torno das 

artérias, e a severidade da DAC já que, apesar da maior média, esta não representa 

a artéria com maior porcentagem de lesão obstrutiva, que é representada pela 

Descendente Anterior. 

A artéria Circunflexa apresentou poucos indivíduos com obstrução de grau 

importante (6%), estando de acordo com a literatura, que nos mostra ser incomum a 

lesão obstrutiva no vaso em questão (WILLIAM ET AL.,1978), apesar da semelhança 

entre sua espessura de gordura com a da Descendente Anterior. Porém, o sexo 

feminino, que em sua grande parte mostrou-se com um maior índice de indivíduos 

classificados como sem lesão obstrutiva (normal) na angiotomografia, na artéria 

circunflexa, este apresentou obstrução importante em maior porcentagem se 
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comparado ao grupo do sexo masculino. A relevância desse resultado está no fato 

de que a obstrução da artéria Circunflexa em mais de 70% da luz é indicativo de 

intervenção, e, por possuir difícil acesso, dada sua posição anatômica, normalmente 

o procedimento de escolha é a Intervenção Coronariana Percutânea (ICP), na qual 

consiste basicamente em angioplastia com ou sem stent. As mulheres com DAC são 

submetidas de modo precoce às terapias de reperfusão devido à dificuldade do 

controle da doença com a terapêutica medicamentosa (MENDES, F ET AL., 2008). 

A artéria Descendente Anterior apresentou resultados semelhantes em ambos 

os sexos, além de ter sido o vaso com maior gravidade em relação ao grau de 

obstrução. Esse dado é condizente com a literatura no que diz respeito à artéria 

Descendente Anterior apresentar lesão obstrutiva grave com maior frequência se 

comparada as demais. Essa informação se torna relevante no aspecto prático, pois 

a sobrevivência dos pacientes com obstrução única da artéria mencionada, em 10 

anos, é de 53,1% na evolução natural da doença, o que difere em relação à 

Circunflexa que apresentou uma mortalidade de 62,5% e a Coronária Direita de 

71,4%, em 10 anos (WILLIAM ET AL.,1978). 

O envelhecimento já está bem estabelecido como fator de risco independente 

para o desenvolvimento da DAC. Quanto aos pacientes avaliados neste estudo, a 

idade média de acometimento foi de 70 anos considerando todas as artérias 

estudadas, o que está de acordo com a literatura (IWASAKI, K ET AL.,2018). 

Comparando o sexo feminino com o masculino na faixa etária até 50 anos foi 

possível observar que os homens apresentam o desenvolvimento da DAC de modo 

mais precoce que as mulheres, porém é incomum a apresentação grave da doença. 

Entre os indivíduos de meia-idade, a doença obstrutiva coronariana é de 2 a 5 vezes 

mais comum no sexo masculino (JOUSILAHTI, P ET AL.,1999). Estudos apontam que 

o processo aterosclerótico, na população de risco, se inicia a partir dos 20 anos e 

apresenta indícios de oclusão a partir da terceira década (RABELO,2001). 

Já nas idades entre 51 a 60 anos, podemos concluir que houve uma mudança 

significativa no quadro de classificação quanto ao sexo feminino, no qual houve um 

aumento no percentual de artérias com variados graus de obstrução, indicando que 

a variável de risco relacionada a idade se mostra mais evidente nas mulheres. Essa 

análise condiz com a literatura no que se refere ao aumento notável, no sexo 
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feminino, das lesões obstrutivas em relação à idade (JOUSILAHTI, P ET AL.,1999). Os 

homens também apresentaram uma evolução, no que diz respeito à quantidade de 

lesões obstrutivas, porém não superaram os valores percentuais do sexo feminino.  

A faixa etária entre 61 e 70 anos mostrou uma homogeneidade em comparação 

com a avaliada anteriormente (de 51 a 60 anos), no sexo feminino, apresentando 

uma diferença mais notável apenas na artéria Descendente Anterior. Já no grupo 

masculino, houve um aumento significativo de pacientes classificados com 

obstrução de moderada a importante se comparado a faixa etária entre 51 e 60 

anos. 

De 71 a 80 anos, o sexo feminino torna a progredir em grau de lesão obstrutiva 

na transição entre as idades anteriormente avaliadas, mostrando considerável 

influência da idade em relação a severidade da DAC. No grupo masculino, essa 

transição é mais homogênea, na qual a Descendente Anterior é a mais evidente. 

Já o grupo feminino acima de 81 anos, apresentou melhora nas porcentagens 

de pacientes sem a DAC, ou seja, classificados com normais, o que contradiz a 

literatura. Isso se deve, provavelmente, ao número muito baixo de representantes 

deste grupo. Porém, o sexo masculino apresentou progressão, em porcentagem, 

dos pacientes com artérias parcialmente obstruídas, principalmente na Descendente 

Anterior e Coronária Direita. 

A escassez de metodologias semelhantes à empregada no presente estudo foi 

limitante no que se refere à comparação de resultados, e, portanto, foi necessário 

elaborar algumas hipóteses para explicar os resultados encontrados.  
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6. CONCLUSÃO 

A DAC é uma doença cardiovascular de grande relevância no que se refere à 

morbimortalidade da população mundial, causando grande impacto socioeconômico. 

Existe variabilidade a respeito da apresentação da doença em homens e mulheres, 

o que reflete na atuação médica diferenciada para cada um dos sexos no intuito de 

mudar o curso da doença. São necessários maiores investimentos em estudos sobre 

os exames não-invasivos, pois as pesquisas relacionadas a esse assunto são 

escassas e insuficientes, apesar da importância do tema. 
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ANEXO I 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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