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Resumo  
 
Introdução: A inflamação desempenha um papel fundamental em todas as etapas 

do processo aterosclerótico coronariano, inclusive nas manifestações clínicas 

agudas.   Fatores de risco cardiovascular iniciam o processo inflamatório e 

promovem o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Células endoteliais, 

bem como células do sistema imune produzem citocinas, quimiocinas, moléculas 

vasoativas e fatores de crescimento, determinando um processo inflamatório 

contínuo e de baixo grau. Citocinas pró-inflamatórias, por sua vez, estimulam a 

produção de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa (PCR).  Níveis 

séricos circulantes de uma série de moléculas inflamatórias vêm sendo 

reconhecidos como úteis na identificação da doença arterial coronariana (DAC). O 

objetivo desse estudo observacional foi correlacionar as concentrações séricas das 

interleucinas 6, 8, 10 (IL-6, IL-8, IL-10), PCR e molécula de adesão da célula 

vascular-1(VCAM-1), em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA), 

comparados a pacientes com angina estável.  Fatores de risco para DAC também 

foram correlacionados entre os dois grupos. Métodos: O estudo envolveu 45 

pacientes, dos quais 11 com SCA e 34 com angina estável e comprovação 

angiográfica de DAC. Amostra de sangue venoso foi coletada em jejum, antes da 

realização do angiograma coronariano. Interleucinas e VCAM-1 foram dosadas por 

ELISA, e PCR por nefelometria. A avaliação do perfil lipídico incluiu colesterol total, 

LDL, HDL, VLDL, triglicérides, além das apolipoproteínas A-1 e B. As variáveis 

clínicas e laboratoriais foram comparadas entre os dois grupos, através de análises 

univariada (teste t ou qui-quadrado / teste exato de Fisher) e multivariada 

(regressão logística múltipla). Resultados: A análise univariada mostrou que os 

dois grupos foram semelhantes quanto às características demográficas e fatores 



 

de risco para DAC, exceto para tabagismo, baixos níveis de HDL e apoproteína A-

1, e altos níveis de triglicérides e VLDL, mais prevalentes no grupo de pacientes 

com SCA. A IL-8 foi significativamente mais elevada entre os pacientes com SCA 

(p = 0,002). Nenhuma diferença entre os grupos foi evidenciada em relação aos 

demais marcadores inflamatórios. Na análise multivariada, IL-8 e VLDL mantiveram 

a significância estatística. Conclusão: Os níveis séricos da IL-8 foram 

significativamente mais elevados em pacientes com SCA, em relação aos 

pacientes com angina estável, sugerindo que essa citocina possa ter um papel na 

fisiopatologia da instabilidade da placa coronariana. A mensuração e a inibição da 

IL-8 poderão constituir um futuro direcionamento diagnóstico e terapêutico na 

abordagem das formas instáveis da DAC. 

 

Palavras-chave: aterosclerose coronária; inflamação; fatores de risco; angina 

instável; infarto do miocárdio; IL-8; citocinas; proteina C reativa.  



 

Abstract  

 
Introduction: Inflammation plays an important role in all stages of coronary 

atherosclerotic disease (CAD), including in its acute clinical manifestations. 

Cardiovascular risk factors contribute to the initiation of atherosclerosis and promote 

the development of cardiovascular disease. Endothelial and immune system cells 

release cytokines, chemokines, vasoactive molecules and growth factors which 

promote a low-grade inflammatory state. Pro-inflammatory cytokines increase serum 

levels of acute phase proteins, such as C reactive protein (CRP). Circulating plasma 

levels of many inflammatory molecules have been used as markers for coronary 

artery disease (CAD).  The purpose of the present study was to assess the serum 

concentrations of interleukins 6, 8, 10 (IL-6, IL-8, IL-10), vascular cell adhesion 

molecule -1 (VCAM-1) and CRP in patients with acute coronary syndrome (ACS) as 

compared to stable angina patients. Risk factors for CAD were also analyzed. 

Methods: A total of 45 patients were studied. Eleven had ACS and 34 had chronic 

stable angina with CAD documented by coronary angiography. Fasting blood 

samples were obtained before coronary angiography. Interleukins and VCAM-1 were 

measured by ELISA and CRP by nephelometry. The lipid profile was assessed by 

measuring the serum levels of total cholesterol, HDL, VLDL, LDL, triglycerides, 

apolipoproteins B and A-1. The clinical and laboratory variables were compared 

between the two groups by univariate (t test or chi-squared / Fisher’s exact test) and 

multivariate analyses (multiple logistic regression). Results: The univariate analysis 

showed that the two groups were similar regarding the demographic characteristics 

and the risk factors for CAD, except for smoking, lower levels of HDL and 

apolipoprotein A1 and higher levels of triglycerides and VLDL, which were more 



 

prevalent in the ACS group. IL-8 (p = 0.002) was significantly higher in the ACS 

group. There were no differences in the other markers of inflammation between the 

two groups.  After multivariate adjustment, IL-8 and VLDL remained statistically 

significant. Conclusion: IL-8 concentrations were significantly higher in patients with 

ACS compared to patients with stable angina, suggesting that IL-8 may play a role in 

plaque instability. IL-8 assessment has the potential to assist in the diagnosis of ACS 

and the inhibition of this cytokine may lead to new methods of treatment for unstable 

forms of CAD.  

 

Key Words: coronary atherosclerosis; inflammation; risk factors, unstable angina; 

myocardial infarction; IL-8; cytokines; C-reactive protein 
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1  Objetivos  

 
Este estudo, apresentado na forma de dois artigos, abordou o papel da inflamação 

e dos marcadores inflamatórios na doença aterosclerótica coronariana.  

O primeiro artigo refere-se a um estudo observacional que teve como objetivo 

avaliar um grupo de marcadores inflamatórios em pacientes com síndrome 

coronariana aguda, comparados a pacientes com angina estável. Fatores de risco 

para doença arterial coronariana também foram correlacionados entre os dois 

grupos. 

No segundo artigo foi feita uma extensa revisão da literatura sobre as evidências 

do papel da inflamação na patogênese da aterosclerose. 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Fisiopatologia Cirúrgica da Faculdade 

de Medicina da UFMG e na Santa Casa de Belo Horizonte, e contou com o apoio 

financeiro do National Institute of Health (NIH), Estados Unidos.  
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2 Artigo I: AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E DE 

MARCADORES INFLAMATÓRIOS NA SÍNDROME 

CORONARIANA AGUDA E NA ANGINA ESTÁVEL 
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2.1 Resumo 

Introdução: A inflamação desempenha um papel fundamental em todas as 

etapas do processo aterosclerótico, inclusive nas manifestações clínicas agudas. O 

objetivo desse estudo foi avaliar as concentrações séricas das interleucinas 6, 8 10 

(IL -6, IL-8, IL-10), proteína C reativa (PCR) e molécula de adesão da célula 

vascular-1(VCAM-1), em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA), 

comparados a pacientes com angina estável. Fatores de risco para doença arterial 

coronariana (DAC) também foram correlacionados entre os dois grupos. Métodos: 

O estudo envolveu 45 pacientes, sendo 11 com SCA e 34 com angina estável e 

comprovação angiográfica de DAC. Amostra de sangue venoso foi coletada em 

jejum, antes da realização do angiograma coronariano. Interleucinas e VCAM-1 

foram dosadas por ELISA, e PCR por nefelometria. A avaliação do perfil lipídico 

incluiu colesterol total, LDL, HDL, VLDL, triglicérides, além das apoproteínas A-1 e 

B. As variáveis clínicas e laboratoriais foram comparadas entre os dois grupos, 

através de análises univariada (teste t ou qui-quadrado / teste exato de Fisher) e 

multivariada (regressão logística múltipla). Resultados: A análise univariada 

mostrou que os dois grupos foram semelhantes quanto às características 

demográficas e fatores de risco para DAC, exceto para tabagismo, baixos níveis de 

HDL e apoproteína A-1, e altos níveis de triglicérides e VLDL, mais prevalentes no 

grupo de pacientes com SCA. A IL-8 foi significativamente mais elevada entre os 

pacientes com SCA (p = 0,002). Na análise multivariada, IL-8 e VLDL mantiveram 

a significância estatística. Conclusão: Os níveis séricos da IL-8 foram 

significativamente mais elevados em pacientes com SCA, em relação aos 

pacientes com angina estável, sugerindo que essa citocina possa ter um papel na 

fisiopatologia da instabilidade da placa coronariana. A mensuração e a inibição da 
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IL-8 poderão constituir um futuro direcionamento diagnóstico e terapêutico na 

abordagem das formas instáveis da DAC. 

Palavras-chave: aterosclerose coronária, inflamação, angina instável, infarto do 

miocárdio, IL-8. 
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2.2 Abstract  

Introduction: Inflammation plays an important role in all stages of coronary 

atherosclerotic disease (CAD), including in its acute clinical manifestations. The 

purpose of the present study was to assess the serum concentrations of interleukin 

6, 8 10 (IL-6, IL-8, IL-10), vascular cell adhesion molecule -1 (VCAM-1) and C 

reactive protein (CRP) in patients with acute coronary syndrome (ACS) as compared 

to stable angina patients. Risk factors for CAD were also analyzed. Methods: A total 

of 45 patients were studied. Eleven had ACS and 34 had chronic stable angina with 

CAD documented by coronary angiography. Fasting blood samples were obtained 

before coronary angiography. Interleukins and VCAM-1 were measured by ELISA 

and CRP by nephelometry. The lipid profile was assessed by measuring the serum 

levels of total cholesterol, HDL, VLDL, LDL, triglycerides, apolipoproteins B and A-1. 

The clinical and laboratory variables were compared between the two groups by 

univariate (t test or chi-squared / Fisher’s exact test) and multivariate analyses 

(multiple logistic regression). Results: Univariate analysis showed the two groups 

were similar regarding the demographic characteristics and the risk factors for CAD, 

except for smoking, lower levels of HDL and apoprotein A1 and higher levels of 

triglycerides and VLDL, which were more prevalent in the ACS group. IL-8 was 

significantly higher in the ACS group (p = 0.002). After multivariate adjustment, IL-8 

and VLDL remained statistically significant. Conclusion: IL-8 concentrations were 

significantly higher in patients with ACS compared to patients with stable angina, 

suggesting that IL-8 may play a role in plaque instability. IL-8 assessment has the 

potential to assist in the diagnosis of ACS and the inhibition of this cytokine may lead 

to new methods of treatment for unstable forms of CAD.  
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Key Words: coronary atherosclerosis; inflammation; unstable angina; myocardial 

infarction; IL-8. 
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2.3 Introdução 

A oclusão trombótica coronariana parcial ou completa, geralmente 

secundária à ruptura da placa aterosclerótica, é o principal evento fisiopatológico 

no desenvolvimento da síndrome coronariana aguda (SCA) (1). Evidências 

sugerem que a inflamação desempenha um papel fundamental em todas as etapas 

do processo aterosclerótico, desde o início até a instabilidade da placa coronariana 

(2-5). 

O evento inicial da lesão aterosclerótica é a disfunção endotelial que se 

acompanha da expressão de moléculas de adesão, tais como selectinas e 

moléculas de adesão da célula vascular (VCAMs) (6). Estas moléculas promovem 

a aderência de monócitos, linfócitos e mastócitos ao endotélio e posterior migração 

destas células em direção à túnica íntima. Já na parede arterial, monócitos 

transformam-se em macrófagos que iniciam a internalização de lipoproteínas 

modificadas, convertendo-se em células espumosas, achados mais precoces na 

evolução da placa aterosclerótica (7). 

Macrófagos e linfócitos produzem citocinas pró-inflamatórias, como fator de 

necrose tumoral-alfa (FNT-α), interferon-gama (IFN-γ), interleucina-6 (IL-6) e 

interleucina-8 (IL-8) que mantêm o estímulo quimiotático para as células do 

sistema imune, inibem a síntese de colágeno pelas células musculares lisas e 

estimulam a produção de metaloproteinases (MMPs) pelos macrófagos. Estas 

enzimas degradam a matriz extracelular, enfraquecendo a capa fibrosa e tornando 

as placas susceptíveis à ruptura (8). Em contrapartida, citocinas antiinflamatórias 

como a interleucina-10 (IL-10), também são produzidas na placa aterosclerótica 

por macrófagos e linfócitos Th2. A IL-10 inibe a produção das MMPs, estimula a 

síntese de seus inibidores teciduais (TIMPs), dentre vários outros efeitos 
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moduladores  envolvidos na  progressão, ruptura e trombose da placa 

aterosclerótica (9).  Acredita-se que um desequilíbrio entre fatores inflamatórios e 

antiinflamatórios, com preponderância pró-inflamatória, resulte na ruptura da placa 

aterosclerótica (10). 

Os fatores de risco cardiovascular, incluindo diabetes mellitus, tabagismo e 

altos níveis de lipoproteínas aterogênicas, estimulam a liberação de citocinas pelas 

células do sistema imune, culminando em um processo inflamatório contínuo. 

Formas solúveis de várias moléculas inflamatórias no sangue periférico podem 

refletir o estado de ativação da placa aterosclerótica e vêm sendo úteis na 

identificação da doença arterial coronariana (DAC). Vários estudos vêm 

demonstrando que esses marcadores inflamatórios plasmáticos podem predizer 

eventos cardiovasculares agudos (11,12).  Entre esses marcadores, a proteína C 

reativa (PCR) tem sido a mais extensivamente estudada (13,14). A PCR encontra-

se também elevada durante episódios de SCA, sendo níveis mais altos 

correlacionados a um pior prognóstico (15,16). No entanto, outras formas solúveis 

de citocinas podem elevar-se no curso da instabilização da placa coronariana 

(17,18).  

O objetivo deste estudo observacional foi avaliar as concentrações séricas 

da IL-6, IL-8, IL-10, PCR e VCAM-1 em pacientes com SCA comparados a 

pacientes com angina estável. Fatores de risco para DAC também foram 

correlacionados entre os dois grupos. 
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2.4 Material e métodos 

2.4.1 População de estudo 

 
 No período de maio de 2004 a abril de 2005, 191 pacientes foram convidados 

a participar do estudo.  Eles eram provenientes do setor de urgência da Santa Casa 

de Belo Horizonte, com diagnóstico de SCA, ou foram encaminhados para 

realização de cineangiocoronariografia eletiva, para investigação de DAC, na 

unidade de hemodinâmica do mesmo hospital. O grupo de pesquisa não participou 

da indicação desse procedimento.  

Quarenta e cinco pacientes foram selecionados para o estudo e separados 

em dois grupos distintos: 11 pacientes com SCA (nove pacientes com infarto 

agudo do miocárdio - IAM e dois com angina instável) e 34 pacientes com angina 

crônica estável e comprovação angiográfica de DAC.  

Os dois pacientes com angina instável apresentaram quadro de dor, em 

repouso, com um ou mais episódios nas últimas 48 horas (classe IIIB de 

Braunwald) (19). IAM foi definido na presença de elevação e queda características 

de CK-MB, com pico de, pelo menos, duas vezes o valor máximo de referência, e 

de sintomas isquêmicos, com duração mínima de 20 minutos e/ou alterações 

eletrocardiográficas típicas (supradesnivelamento do segmento ST > 0.1 mV em, 

pelo menos, duas derivações frontais ou > 0.2 mV em, pelo menos, duas 

derivações precordiais ou aparecimento de ondas Q patológicas) (20).  

Angina estável foi definida como a presença de dor retroesternal com 

duração e aspectos característicos, desencadeada por esforço ou emoção e 

aliviada com o repouso e/ou nitrato. Somente foram incluídos os pacientes com 

angina classe 1, 2 e 3, de acordo com a classificação da Canadian Cardiovascular 

Society (CCS) (21), sem qualquer piora dos sintomas nos últimos seis meses.  
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Os critérios de exclusão aplicados aos dois grupos foram: episódio de SCA 

ou qualquer processo inflamatório agudo, nos seis meses anteriores ao estudo, 

doença valvar cardíaca, miocardite, cardiomiopatia, neoplasias, doença 

hematológica, hepática ou renal, uso de agentes hipolipemiantes (exceto estatina, 

iniciada na admissão do paciente, em vigência de SCA), corticosteróides, 

imunossupressores e antiinflamatórios não esteróides, (exceto baixas doses de 

aspirina). Foram também excluídos do estudo os pacientes com SCA que já 

contavam com mais de 72 horas após o início dos sintomas isquêmicos. 

Os pacientes responderam a um questionário padronizado, especialmente 

elaborado para investigação de fatores de risco para DAC. Foram também obtidos 

dados como índice de massa corporal (IMC) e medida da circunferência 

abdominal, utilizados como indicadores de obesidade. 

Tabagismo foi definido como o consumo de qualquer quantidade diária de 

tabaco. Pacientes que nunca fumaram, ou que fumaram continuamente por menos 

de um mês, foram classificados como não-fumantes e os demais como ex-

tabagistas. Hipertensão arterial sistêmica foi considerada presente se o paciente 

estivesse em tratamento farmacológico (anti-hipertensivo) ou apresentasse, pelo 

menos, duas de três medidas da pressão arterial ≥ 140/90 mmHg. Foram 

considerados diabéticos os pacientes em tratamento dietético ou medicamentoso 

(anti-hiperglicemiantes ou insulina) ou aqueles com, pelo menos, duas glicemias de 

jejum ≥ 126 mg/dl. História familiar de DAC foi considerada positiva se o paciente 

apresentasse parentes de primeiro grau com manifestação precoce (< 55 anos 

para homens e < 65 anos para mulheres) de DAC ou outro tipo de doença 

aterosclerótica.  
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O estudo obteve aprovação dos Comitês de Ética das instituições envolvidas 

e todos os pacientes incluídos assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

2.4.2 Análise laboratorial 

Amostra de sangue venoso foi coletada em jejum, de manhã, antes da 

realização da angiografia coronariana. Nos pacientes com SCA, a coleta se deu 

até 72 horas do início dos sintomas isquêmicos. O sangue foi imediatamente 

centrifugado e o soro para análise do perfil lipídico, apolipoproteína A-1 (apo A-1), 

apolipoproteína B (apo B) e proteína C reativa quantitativa ultra-sensível (PCR-us) 

enviado ao laboratório e mantido entre 20 C e 80 C, até o processamento das 

amostras que se deu, no máximo, em três dias. O soro para análise das citocinas 

(IL-6, IL-8, IL-10) e VCAM-1 foi separado em alíquotas de 500 µL e armazenado à 

temperatura de - 80o C até análise, realizada, no prazo máximo, de 16 meses da 

coleta. 

Glicemia de jejum, colesterol total, VLDL, HDL e triglicérides foram dosados 

através de método colorimétrico enzimático. LDL foi calculado usando-se a fórmula 

de Friedewald [LDL = CT -(HDL + TG / 5)]. Em amostras com triglicérides acima de 

400 mg/dl (dois pacientes), dosou-se diretamente, o LDL (método colorimétrico 

enzimático). Apo A-1 e apo B foram dosadas por imunoturbidimetria.  PCR-us foi 

dosada por nefelometria, com limite mínimo de detecção de 0,1 mg/l. IL-6, 8, 10 e 

VCAM-1 foram dosados pelo método de ELISA, usando-se kits ultra-sensíveis 

disponíveis comercialmente (Biosource, Camarillo, CA, USA). Os níveis mínimos 

de detecção para IL-6, 8, 10 e VCAM-1 foram inferiores, respectivamente, a 0,104 

pg/ml, 0,1pg/ml, 0,2 pg/ml e 0,5ng/ml.  
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2.4.3 Angiografia coronariana 

A cineangiocoronariografia seletiva seguiu a técnica de Sones ou Judkins. 

Os filmes foram interpretados visualmente, por dois cardiologistas experientes que 

desconheciam os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes. DAC foi definida 

como a presença de, pelo menos, uma lesão com estenose ≥ 25% em, pelo 

menos, um dos 15 segmentos determinados pela American Heart Association (22). 

A gravidade da doença coronariana foi estabelecida pelo achado de estenose ≥ 

75% e pela presença de lesões oclusivas em um dos segmentos citados. 

2.4.4 Análise estatística 

 Inicialmente, planejamos estudar 30 pacientes em cada grupo, levando em 

consideração que este é um número aproximado de pacientes incluídos em 

publicações anteriores, bem como os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

Como os pacientes com SCA eram encaminhados ao setor de emergência da 

Santa Casa, provenientes de outras unidades de emergência, a grande maioria 

apresentava evolução tardia, no momento da entrevista, o que motivava a sua 

exclusão. Isso resultou em um número menor de pacientes com quadro 

coronariano agudo do que inicialmente planejado. Denominou-se a amostra do 

presente estudo de conveniência não probabilística. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se um software disponível 

comercialmente (SPSS 11.0 for Windows, Chicago, USA). As variáveis contínuas 

foram expressas como a média ± desvio padrão e o teste t utilizado para a 

comparação entre o grupo de pacientes com angina estável (34 pacientes) e o 

grupo de pacientes com SCA (11 pacientes). As variáveis categóricas foram 

expressas em porcentagem e a comparação entre os grupos foi realizada através 

do teste do qui-quadrado (X2) ou, quando apropriado, o teste de Fisher. O 
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coeficiente de Spearman foi utilizado para avaliar a correlação entre PCR e IL-6. A 

análise multivariada foi realizada utilizando-se o modelo de regressão logística com 

o objetivo de avaliar associações independentes entre as variáveis (clínicas e 

laboratoriais) e o tipo de quadro clínico (SCA e angina estável). As variáveis 

incluídas na análise multivariada foram aquelas que apresentaram p ≤ 0,2 na 

análise univariada (TAB. 1).  

 Um valor de p menor ou igual a 0,05 foi utilizado para indicar diferenças 

significativas entre os dois grupos estudados.   

2.5 Resultados 

Os dois grupos foram homogêneos quanto às características demográficas e 

fatores de risco para DAC, exceto por tabagismo, baixos níveis de HDL e apo A-1, 

e altos níveis de triglicérides e VLDL, mais prevalentes no grupo de pacientes com 

SCA (TAB. 1). Todos os pacientes incluídos apresentaram DAC angiograficamente 

definida. Pacientes com SCA apresentaram lesões coronarianas mais graves ao 

angiograma (TAB. 1). 
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Tabela 1. Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com angina estável e SCA: análise
univariada 

 

 

Em relação aos marcadores inflamatórios, na análise univariada, IL-8 foi 

significativamente mais elevada nos pacientes com SCA (p = 0,002) (FIG. 1). IL-6 

também apresentou valores mais elevados nesse grupo, tendendo à significância 

estatística (p = 0,086). Nenhuma diferença entre os dois grupos foi evidenciada 

nas dosagens de IL-10, VCAM-1 e PCR. Não foi encontrada correlação entre IL-6 e 

0,001* 7318  Oclusão * (%) 
p < 0,001* 9130Estenose ≥ 75% (%) 
0,99 1131,9 ± 452,81134,3 ± 441,8VCAM-1 (ng/ml) 
0,57 0,99 ± 1,10,78 ± 1IL-10 (pg/ml) 
0,002* 0,43 ± 0,230,23± 0,16IL-8 (pg/ml) 
0,08 2,55 ± 3,580,49 ± 0,39IL-6 (pg/ml) 
0,90 4,5 ± 3,34,34 ± 3,2PCR (mg/dl) 
0,68 111 ± 29107 ± 26Apo B (mg/dl) 
0,020* 90± 25113 ± 33 Apo A1 (mg/dl) 
0,27 211 ± 56195 ± 35Colesterol total (mg/dl) 
0,016* 245 ± 139122 ± 53Triglicérides (mg/dl) 
0,016* 49 ± 2824 ± 10VLDL (mg/dl) 
0,04* 37 ± 1746 ± 12HDL (mg/dl) 
0,95 125 ± 38124 ± 31LDL (mg/dl) 
0,71 96Angioplastia ou CRVM prévia (%) 
0,55 88± 1191± 12Circunferência abdominal (cm) 
0,13 25 ± 328 ± 6IMC (Kg/m2) 
0,24 5574Hipertensão arterial (%) 
0,34 2715Diabetes (%) 
0,43 3650História familiar (%) 
0,008 5515Tabagismo atual (%) 
0,94 6/519/15Sexo M/F 
0,69 60 ± 959 ± 10Idade (anos) 

    
SCA (n= 11) p Angina estável  

(n=34) 

Dados foram expressos em média ± DP ou porcentagem. CRVM (cirurgia de revascularização miocárdica).   
*Estatisticamente significante (p< 0,05).
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PCR. No modelo multivariado, IL-8 manteve a significância estatística, assim como 

VLDL e presença de oclusão coronariana. 
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2.6 Discussão 

O principal achado deste estudo foi a presença de níveis significativamente 

mais elevados de IL-8 entre os pacientes com quadro de SCA em relação àqueles 

com doença coronariana estável, sugerindo que essa citocina esteja relacionada à 

instabilidade da placa coronariana. 

  Nossos resultados estão em consonância com publicações anteriores 

(18,23,24). Em oposição a estes, um outro estudo (25) não encontrou níveis 

significativamente mais elevados de IL-8 entre os pacientes com SCA, o que foi 

atribuído pelos autores a uma provável ligação da IL-8 ao seu receptor eritrocitário 

durante os quadros de IAM (26). 

Vários estudos apoiam um papel da IL-8 na patogênese da aterosclerose. A 

IL-8 é uma citocina produzida por vários tipos de células envolvidas na placa 

aterosclerótica, como macrófagos (27), células endoteliais e células musculares 

lisas (28, 29). Tal citocina destaca-se por seu papel na migração de monócitos em 

direção ao espaço subendotelial, etapa crucial nas fases iniciais da formação da 

placa aterosclerótica (30); promove neovascularização da placa (31) e exerce 

efeitos mitogênicos sobre as células musculares lisas da vasculatura (32). Além 

disso, demonstrou-se que TIMP-1, um dos quatro tipos de TIMPs já descritos, é 

inibida por moléculas oxidadas de LDL  e parte desse efeito inibitório é mediado 

pela IL-8 (33). Dessa forma, ao causar inibição da TIMP-1, a IL-8 determina um 

desequilíbrio entre MMPs e TIMPs,  favorecendo  a degradação da matriz 

extracelular e  a ruptura da placa. Finalmente, níveis basais elevados de IL-8 já 

foram implicados com aumento de risco para eventos coronarianos agudos, de 

forma independente de fatores de risco tradicionais para DAC e níveis de PCR 

(11).  
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Apesar de os estudos anteriores apontarem para um claro envolvimento da 

IL-8 na fisiopatologia da DAC, é importante destacar que outros correlacionam o 

aumento dessa citocina durante os episódios de SCA ao processo de isquemia e 

reperfusão miocárdica (34, 35). No entanto, durante a revascularização de 

pacientes com IAM, o encontro, em placas coronarianas, de níveis 

significativamente mais elevados de IL-8 e IL-6, quando comparados aos controles, 

favorece a hipótese de essas citocinas serem geradas, diretamente, de placas 

arteriotrombóticas implicadas no IAM (36).  

Nossos resultados também mostram níveis mais elevados, mas não 

significativos, de IL-6 entre pacientes com SCA, quando comparados aos pacientes 

com angina estável (p = 0,086), o que não se manteve na análise multivariada, 

enquanto os níveis de PCR não se mostraram diferentes entre os grupos. Como a 

associação de níveis elevados de IL-6 e SCA, e a de PCR e SCA estão 

amplamente demonstradas (15,17, 37), podemos especular que o tamanho da 

amostra do nosso estudo tenha sido responsável pela não detecção de diferença 

significativa entre os grupos.  

Os níveis da IL-10 não foram diferentes entre os pacientes com SCA e 

aqueles com angina estável, e os dados da literatura sobre a associação da IL-10 e 

instabilização da placa coronariana são conflitantes (38, 39). Também não foi 

evidenciada diferença nos níveis de VCAM-1 entre os grupos analisados, ao 

contrário dos resultados de estudos prévios (40, 41). 

Foram encontrados níveis significativamente mais baixos de HDL e apo A-1, 

e mais elevados de triglicérides e VLDL no grupo com SCA, enquanto LDL e apo B 

foram semelhantes entre os pacientes com angina estável e SCA. Esses 

resultados devem ser interpretados com cautela, já que a reação de fase aguda 
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que acompanha a SCA é responsável por profundas alterações nos lípides e 

apoproteínas (redução de HDL, Apo-A1, LDL e Apo B e aumento de triglicérides), 

que se mostram evidentes a partir de 48 horas do evento coronariano isquêmico 

(42). Como as amostras de sangue do presente estudo foram colhidas até 72 

horas do evento isquêmico, nossos achados podem ter sofrido interferência da 

reação de fase aguda. 

 

2.7 Conclusão 

  Nossos resultados reforçam que a elevação significativa de IL-8 acompanha 

os quadros de SCA. Conforme várias evidências de que a inflamação está 

diretamente envolvida na fisiopatologia da DAC, nosso estudo apoia um provável 

papel da IL-8 na evolução de DAC estável para DAC instável. A mensuração e a 

inibição da IL-8 poderão constituir um futuro direcionamento diagnóstico e 

terapêutico na abordagem da SCA. 
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3 Artigo II: O PAPEL DA INFLAMAÇÃO NA PATOGÊNESE 

DA DOENÇA ATEROSCLERÓTICA 
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3.1 Resumo 

O desenvolvimento das lesões ateroscleróticas decorre de respostas celulares e 

moleculares, moduladas pelo sistema imune, constituindo um processo inflamatório 

clássico. A disfunção endotelial é considerada a primeira e crucial etapa do 

processo aterosclerótico, resultando no aumento da adesão e ativação de 

leucócitos e plaquetas, o que é acompanhado da produção de citocinas, 

quimiocinas, moléculas vasoativas e fatores de crescimento.   

Neste artigo, serão revistos os mecanismos pelos quais a inflamação atua em 

todas as etapas da aterogênese, desde a formação das estrias gordurosas até o 

desencadeamento das complicações coronarianas agudas. Também será 

destacado o papel dos diferentes marcadores inflamatórios na prevenção primária 

e secundária, e como mediadores do processo aterosclerótico. Essa revisão 

pretende ainda discutir medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas que 

envolvem a doença aterosclerótica. 

 

Palavras-chave: aterosclerose; disfunção endotelial; inflamação; fatores de risco; 

citocinas; proteína C reativa; doença cardiovascular. 
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3.2 Abstract 

The development of atherosclerotic lesions involves cellular and molecular 

responses which are modulated by the immune system as a classic inflammatory 

process. Endothelial injury is considered as the first and crucial step in the 

pathogenesis of atherosclerosis. It results in increased adhesiveness and activation 

of leukocytes and platelets, which is accompanied by the production of cytokines, 

chemokines, vasoactive molecules and growth factors. 

 In the present article, the mechanisms by which inflammation plays a role in all 

stages of arteriogenesis, from fatty streak to the culmination of acute coronary 

syndromes, are discussed. We also address the role of several circulating 

inflammatory markers in mediating the atherosclerotic process and in the primary 

and secondary prevention of coronary disease. This review also intends to discuss 

the preventive, diagnostic and therapeutic aspects of atherosclerotic disease. 

 

Key Words: atherosclerosis; endothelial dysfunction; inflammation; risk factors; 

cytokines; C reactive protein; cardiovascular disease. 
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3.3 Introdução 

 As doenças cardiovasculares, tendo a aterosclerose como substrato 

etiopatogênico, são a principal causa de mortalidade em países desenvolvidos, fato 

que também se tornou realidade em vários países em desenvolvimento, com 

projeções alarmantes para o futuro (1). 

Depois de ser considerada, durante muito tempo, apenas como uma doença 

inerente do processo de envelhecimento, a aterosclerose passou a ser entendida 

como uma reação inflamatória crônica (2,3). Esse processo inflamatório seria 

desencadeado por estímulos que funcionam como auto-antígenos, entre os quais 

estão os componentes oxidados da lipoproteína de baixa densidade (LDL) (4), 

infecção crônica (5) e proteínas do estresse (6). De todos, o mais estudado é o 

LDL oxidado (LDL ox), condizente com a hipótese oxidativa da aterosclerose que 

considera a modificação oxidativa da molécula de LDL como um importante 

estímulo deflagrador da reação inflamatória, uma vez que confere a essa molécula 

diversas propriedades específicas pró-aterogênicas (7-10).   

 O processo inflamatório encontra-se presente em todas as etapas da 

aterosclerose, desde a fase subclínica da doença (disfunção endotelial), até o 

início propriamente dito da lesão, progressão e ruptura da placa. 

3.4 Fatores de risco cardiovascular e aterosclerose 

A aterosclerose é uma doença multifatorial. Tem sido claramente 

demonstrado o impacto dos fatores de risco clássicos para a doença 

cardiovascular, como tabagismo, níveis elevados de LDL e baixos de lipoproteína 

de alta densidade (HDL), idade, hipertensão arterial, diabetes, história familiar de 

doença cardiovascular prematura e obesidade.  
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 No entanto, grande parte dos casos de doença aterosclerótica não pode ser 

explicada com base apenas nos determinantes clássicos, o que motivou o estudo 

de novos fatores de risco. Apesar de ainda não fazerem parte da maioria dos 

sistemas de escores atualmente utilizados na estimativa do risco cardiovascular de 

um indivíduo, a importância destes novos fatores está bem estabelecida.  

 Esses fatores foram agrupados nas seguintes categorias: lipídicos, 

hemostáticos e metabólicos. 

3.4.1 Fatores lipídicos 

3.4.1.1 LDL pequeno e denso 

 O elevado nível de LDL é um importante fator de risco para a doença arterial 

coronariana (DAC) e constitui-se em alvo terapêutico primário. No entanto, as 

partículas de LDL são heterogêneas e este é um aspecto que determina diferenças 

no risco de DAC. As partículas grandes constituem o fenótipo A, enquanto o 

fenótipo B é caracterizado por partículas pequenas e densas. Este último fenótipo 

é mais aterogênico e associado ao maior risco de DAC. Homens, cujas partículas 

de LDL eram inferiores a 25,6 nm, apresentaram duas vezes mais chance de 

evento cardíaco isquêmico, num seguimento de cinco anos, em comparação a 

homens com partículas maiores (11). Essa associação manteve-se mesmo após 

ajuste com os componentes do perfil lipídico tradicional, mostrando que esse pode 

ser um dado valioso na determinação do risco de um paciente. 

 É importante ainda destacar que o fenótipo B, raramente ocorre como uma 

entidade isolada. É freqüentemente acompanhado de altos níveis de triglicérides, 

baixo nível de HDL, obesidade abdominal e resistência insulínica, componentes 

reconhecidos da síndrome metabólica. 
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3.4.1.2 Apolipoproteína B 

A apolipoproteína B (apo B) é o principal componente proteico das 

lipoproteínas aterogênicas (VLDL, LDL e IDL - lipoproteína de densidade 

intermediária). O Québec cardiovascular study (12) foi o primeiro estudo 

prospectivo a demonstrar que a apo B foi superior ao colesterol total e LDL em 

predizer o risco de doença cardíaca isquêmica. Alguns estudos posteriores 

mostraram resultados controversos, atribuídos à então falta de padronização do 

método de dosagem. No entanto, as dosagens de apo B e também apo A-1 

(principal componente proteico da partícula HDL) foram padronizadas há mais de 

uma década (13). Recentemente, demonstrou-se que o nível de apo B e também a 

relação apo B / apo A-1 foram fortemente correlacionadas com o risco de infarto 

agudo do miocárdio (IAM) fatal (14). Após análise multivariada, apo B foi superior 

ao LDL em determinar o risco de evento cardíaco.   

Cada partícula de LDL ou VLDL contém uma molécula de apo B e com isto 

o nível plasmático de apo B equivale ao total de partículas aterogênicas. Apo B é 

de grande utilidade diagnóstica e terapêutica, particularmente, em certos grupos de 

pacientes como os portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), em que é 

freqüente o achado de hipertrigliceridemia, altos níveis de apo B e valores de LDL 

normais ou poucos elevados.  

3.4.1.3 Triglicérides 

 Há muito, a correlação entre hipertrigliceridemia e DAC vem sendo 

discutida. Recente análise multivariada de um seguimento de oito anos do estudo 

PROCAM concluiu ser a hipertrigliceridemia um fator de risco independente para 

eventos isquêmicos coronarianos, mesmo após ajuste com níveis de LDL e HDL 

(15). Foi ainda demonstrado que, quando altos níveis de triglicérides se 
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encontravam associados a altos níveis de LDL e de uma razão entre LDL e HDL 

superior a cinco (LDL/HDL > 5), o risco de evento isquêmico coronariano 

aumentava cerca de seis vezes. Igualmente, uma metanálise, envolvendo 17 

estudos prospectivos, demonstrou que altos níveis de triglicérides se comportam 

como fator de risco independente para DAC (16). 

 No entanto, não se sabe se a correlação entre DAC e hipertrigliceridemia é 

primariamente direta ou indireta. Especula-se que altos níveis de triglicérides 

possam contribuir para a etiologia da DAC, através de efeitos aterogênicos 

exercidos pelas chamadas lipoproteínas remanescentes, ricas em triglicérides. Tais 

remanescentes distinguem-se amplamente, quanto ao tamanho, densidade, 

composição lipídica e apoproteica. Estudos têm demonstrado uma correlação 

inversa entre o tamanho da partícula e sua habilidade em atravessar o endotélio e 

atingir a camada íntima dos vasos. Sendo assim, quilomícrons e partículas grandes 

de VLDL não atravessariam o endotélio, não sendo, portanto, aterogênicas. Por 

outro lado, partículas de VLDL pequenas e IDL penetram facilmente a íntima e são 

importantes na patogênese da aterosclerose. Interessante destacar que a 

apoproteína C-III (apo CIII) confere propriedades aterogênicas a VLDL e IDL, já 

que as torna mais densas e menores. A concentração de apo C-III em VLDL e IDL 

foi significativamente correlacionada ao desenvolvimento de estenoses vistas ao 

angiograma coronariano (17). Um outro estudo demonstrou que concentrações 

plasmáticas de VLDL e o conteúdo de apo CIII em VLDL foram medidas mais 

específicas do risco de DAC do que níveis plasmáticos de triglicérides (18).   

 Conclui-se que níveis elevados de triglicérides constituem um fator de risco 

importante e independente para DAC. No entanto, as concentrações de partículas 
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remanescentes associadas à apo CIII estão mais correlacionadas ao 

desenvolvimento da aterosclerose do que os níveis de triglicérides em si. 

3.4.1.4 Lipoproteína (a) 

 A Lipoproteína (a) - Lp (a) é formada pela junção de uma lipoproteína similar 

ao LDL com uma glicoproteína chamada apo (a). Tal glicoproteína pertence à 

família do plasminogênio e atua como um inibidor competitivo do ativador do 

plasminogênio tecidual (t-Pa), inibindo a geração de plasmina e a fibrinólise.  

 Recente metanálise não deixa dúvidas de que as concentrações 

plasmáticas de Lp (a) constituem um fator de risco independente para DAC (19). 

Esses achados foram corroborados por um outro estudo que ainda mostrou que 

níveis elevados de Lp (a) aumentavam o risco de IAM e angina, particularmente 

em homens com altos níveis de LDL (20).   

3.4.2 Fatores hemostáticos 

 Sabe-se que a incidência de DAC é maior na Irlanda do Norte do que na 

França. O estudo PRIME (21) mostrou que os níveis de fibrinogênio foram 

significativamente superiores na Irlanda do que na França e eles também foram 

mais elevados em indivíduos, de ambos os países, que já haviam apresentado 

eventos coronarianos.   Comparados aos franceses, os fatores de risco clássicos 

foram capazes de explicar apenas 25% do excesso de risco apresentado pelos 

irlandeses, enquanto que o fibrinogênio sozinho foi capaz de justificar 30% desse 

excesso de risco. Esse estudo reforçou evidências prévias de que altos níveis de 

fibrinogênio se comportam como um potencial fator de risco para DAC.  

3.4.3 Fatores metabólicos 

3.4.3.1 Síndrome Metabólica 
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 Apesar de a patogênese da síndrome metabólica (SM) ser complexa e ainda 

não completamente conhecida, sabe-se que a obesidade central e a resistência 

insulínica são importantes fatores causais (22,23). A SM aumenta, sobremaneira, o 

risco de DAC. Estudos prospectivos mostram que portadores de SM apresentam 

três vezes mais chance de desenvolver IAM e duas vezes mais chance de ter o 

IAM como causa de morte, quando comparados àqueles sem SM (24). Além disso, 

a SM aumenta o risco de DM2 em cerca de quatro vezes (25). 

Desde a descrição inicial da SM, diferentes critérios foram usados para 

definí-la. Recentemente, a International Diabetes Federation (IDF) propôs um novo 

conceito de SM (26) que considera a obesidade central, facilmente mensurável 

pela circunferência da cintura, um critério essencial e cujos valores de corte 

variam, não apenas com o sexo, mas também com a etnia do indivíduo. Além da 

obesidade central, dois dos seguintes critérios devem estar presentes para o 

diagnóstico: 

• triglicérides ≥ 150 mg/dl ou tratamento específico para esta anormalidade 

lipídica; 

• baixo HDL (< 40 mg/dl para homens e < 50 mg/dl para mulheres) ou 

tratamento específico para esta anormalidade lipídica; 

• hipertensão arterial: pressão sistólica ≥ 130 mmHg ou diastólica ≥ 85 mmHg 

ou tratamento com anti-hipertensivos; 

• glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl ou diagnóstico prévio de DM2. 

3.4.3.2 Tolerância à glicose diminuída (TGD)/glicemia de jejum alterada (GJA) 

 A associação entre DM2 e DAC está bem estabelecida. Nos primeiros 20 

anos do Framingham Heart Study, a incidência de doença cardíaca isquêmica 

entre homens com DM2 foi duas vezes mais elevada do que em homens não 
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diabéticos. Já o risco entre as mulheres diabéticas foi três vezes superior em 

relação àquelas sem a doença (27). 

 O Framingham Offspring Study (28) concluiu que, comparados a indivíduos 

com glicose normal, pacientes com TGD/GJA foram mais predispostos à 

aterosclerose coronariana subclínica, definida por um escore de classificação 

coronariano, obtido por tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. Os 

pacientes diabéticos também foram comparados àqueles com glicose normal e, 

como esperado, foram ainda mais predispostos à aterosclerose coronariana. Entre 

os diabéticos, aqueles com diagnóstico prévio da doença foram três vezes mais 

predispostos à DAC do que os indivíduos com diagnóstico de DM2 baseado no 

teste oral de tolerância à glicose. 

 Assim, verifica-se que os estados de TGA/GJA, que precedem o quadro 

franco de DM2, também predispõem à doença aterosclerótica e devem, portanto, 

ser reconhecidos e abordados precocemente.    

3.4.3.3 Homocisteína  

 A homocisteína (HCY) é formada durante o metabolismo da metionina. A 

associação entre altos níveis de HCY e DAC está bem estabelecida. Recente 

estudo prospectivo envolvendo 17361 indivíduos mostrou que níveis mais elevados 

de HCY foram encontrados naqueles pacientes com DAC pré-existente (29).  

As causas de níveis elevados de HCY incluem deficiências vitamínicas 

(folato, B12 e B6), certos medicamentos, insuficiência renal e fatores genéticos. O 

mecanismo exato pelo qual níveis elevados de HCY estariam associados à maior 

ocorrência de DAC, permanece inderteminado. Especula-se que estejam 

envolvidos fatores tóxicos diretos sobre o endotélio e também outros mecanismos 

indiretos. 
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 Vários estudos estão, atualmente, sendo conduzidos no intuito de se avaliar 

o impacto do tratamento de níveis elevados de HCY em indivíduos com alto risco 

cardiovascular.  

3.5 Disfunção endotelial 

 Experimentos realizados por Furchgot e Zawadiski, em 1980, mostraram 

que a aplicação de acetilcolina provocava vasodilatação em segmentos de aorta de 

coelho, apenas se o endotélio estivesse intacto. Se o endotélio fosse removido ou 

danificado, ocorria vasoconstrição. Foi então lançada a hipótese de que células 

endoteliais intactas seriam capazes de produzir uma substância, na época 

denominada fator de relaxamento derivado do endotélio (EDRF), responsável pela 

vasodilatação associada à estimulação do endotélio (30). 

 Alguns anos mais tarde, o EDRF foi caracterizado como sendo o óxido 

nítrico (NO), um gás instável e lipofílico gerado a partir da ação da enzima NO 

sintetase (NOS) sobre o substrato L-arginina, com a formação de NO e L-citrulina 

(31). O NO é o principal vasodilator produzido pelo endotélio, exercendo seus 

efeitos através da ativação da enzima guanilato ciclase. Esta enzima ativada atua 

sobre o trifosfato de guanosina, transformando-o em monofosfato cíclico de 

guanosina, culminando com a diminuição do cálcio intracelular e relaxamento do 

vaso. Entretanto, a função do NO não se limita à regulação do tônus vascular.  Ele 

também atua inibindo a agregação plaquetária, a adesão e infiltração de leucócitos 

e a proliferação de células musculares vasculares (32). Além disso, o NO destaca-

se por impedir modificações oxidativas da partícula de LDL (33). 

 Além do NO, outras substâncias vasodilatadoras como a prostaciclina (PGI2) 

e a bradicinina (Bk) são produzidas pelo endotélio. A PGI2 age sinergicamente com 

o NO, inibindo a agregação plaquetária (34). A Bk, por sua vez, estimula a 
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liberação de NO, da PGI2 e também do ativador de plasminogênio tecidual (t-pa).  

Devido a este último efeito, acredita-se que a Bk tenha um importante papel na 

fibrinólise. 

 O endotélio também é capaz de produzir potentes vasoconstritores como a 

endotelina 1 (ET1) - o mais potente vasoconstritor endógeno identificado até o 

momento, e a angiotensina II (AII). Além do seu efeito vasoconstritor, a AII exibe 

propriedades pró-oxidantes (35) e ambos, ET1 e AII promovem proliferação de 

células musculares lisas, contribuindo, portanto com a formação da placa 

aterosclerótica. 

 O endotélio normal é capaz de manter um equilíbrio entre as substâncias 

vasodilatadoras e vasoconstritoras, favorecendo a vasodilatação e os efeitos 

antiinflamatórios.  

 Por outro lado, na presença de fatores de risco cardiovascular, instala-se a 

disfunção endotelial, condição caracterizada por uma diminuição da produção ou 

da atividade do NO, sinalizada por um prejuízo à vasodilatação endotélio 

dependente. A disfunção endotelial é considerada como a primeira e crucial etapa 

na patogênese da aterosclerose, precedendo evidências angiográficas e ultra-

sonográficas da placa aterosclerótica (34). Tal condição resulta em uma série de 

eventos que culminam com a promoção ou exarcebação da aterosclerose, como 

aumento da permeabililade endotelial, agregação plaquetária, adesão leucocitária 

e produção de citocinas. 

3.5.1 Moléculas de adesão  

 A adesão de leucócitos circulantes ao endotélio e sua posterior migração 

para a parede vascular são um dos primeiros eventos para a formação da placa 

aterosclerótica. Esse processo é mediado pelas moléculas de adesão, presentes 
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no endotélio vascular e nas membranas dos leucócitos, em resposta aos fatores de 

risco para DAC. Diversos estudos vêm, consistentemente, demonstrando a 

expressão de várias destas moléculas em placas ateroscleróticas de seres 

humanos (36,37). 

 As moléculas de adesão constituem-se das selectinas e seus ligantes, dos 

membros da família das imunoglobulinas e das integrinas (38). 

 Os três membros da família das selectinas são nomeados de acordo com o 

seu principal sítio de expressão: L-selectina é expressa em quase todos os tipos de 

leucócitos; E- selectina é especificadamente expressa nas células endoteliais, 

sendo induzida por algumas citocinas inflamatórias ; P-selectina  é estocada em 

grânulos alfa de plaquetas ou corpos de Weibel-Palade nas células endoteliais e 

recrutada à superfície celular após ativação.Todos os membros dessa família, 

através da interação com seus ligantes, são responsáveis pelo contato inicial dos 

leucócitos com as células endoteliais. 

 Os membros da família das imunoglobulinas (Ig) constituem-se em 

receptores de membrana contendo um número variável de domínios Ig 

extracelulares. A molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) e a molécula de 

adesão vascular-1 (VCAM-1), através da interação com integrinas específicas, 

determinam firme adesão dos leucócitos ao endotélio. A molécula de adesão 

plaqueta endotélio-1 (PECAM-1), expressa em leucócitos, plaquetas e células 

endoteliais, encontra-se particularmente envolvida na migração de leucócitos do 

compartimento intravascular para a parede arterial.  

Níveis séricos das moléculas de adesão vêm sendo correlacionados a vários 

fatores de risco para DAC (39). Diversos estudos também demonstram o papel das 
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moléculas de adesão como preditores de eventos cardíacos, tanto na prevenção 

primária (40,41), como na prevenção secundária (42,43). 

3.5.2 Quimiocinas 

 A disfunção endotelial é também acompanhada da expressão de 

quimiocinas (citocinas quimiotáticas). Elas constiuem uma família de pequenas 

moléculas, classificadas em subgrupos (CC, CXC, C, CXXC), de acordo com a 

posição de cisteínas N-terminal (44). No processo aterosclerótico, tais moléculas 

desempenham um papel relevante na quimiotaxia de leucócitos em direção ao 

endotélio. 

  A proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1), protótipo do grupo CC, é 

encontrada em lesões ateroscleróticas de seres humanos e animais (44). A MCP-1 

é um mediador essencial no tráfico de monócitos e é sintetizada por macrófagos, 

células endoteliais e células musculares lisas. A importância da MCP-1 na 

patogênese da aterosclerose é destacada por estudos que observaram que 

camundongos deficientes dessa proteína (45) ou de seu receptor, denominado 

CCR2, (46) apresentam atenuação no desenvolvimento de placas ateroscleróticas.  

 A Interleucina-8 (IL-8) é outra quimiocina que se destaca na patogênese da 

aterosclerose. É expressa nas lesões ateroscleróticas por macrófagos, mas 

também por células endoteliais e células musculares lisas. Apesar de a quimiotaxia 

via IL-8, classicamente, se associar a neutrófilos, vários estudos demonstram um 

papel da IL-8 e seu receptor CXCR2 no tráfico de monócitos, em direção à túnica 

íntima. Em modelo quimérico de camundongos em que os leucócitos foram feitos 

deficientes no receptor CXCR2, foi verificada redução da aterosclerose (47). IL-8 

induz firme adesão de monócitos às células endoteliais, em condições de fluxo 

fisiológico (48) e se encontra também, implicada no processo de angiogênese, 
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promovendo neovascularização da placa aterosclerótica (49). Além disso, 

demonstrou-se que a IL-8, ao causar inibição do chamado inibidor tecidual da 

metaloproteinase-1 (TIMP-1), exerce um papel na instabilização da placa 

aterosclerótica (50). As metaloproteinases (MMP-s) são enzimas que atuam 

degradando a matriz extracelular, enfraquecendo a capa fibrosa e tornando as 

placas susceptíveis à ruptura. Dessa forma, ao favorecer a ação das MMP-s, a IL-8 

encontra-se implicada no desencadeamento das complicações coronarianas 

agudas. 

 Evidências provenientes de modelos animais mostraram que a adesão de 

leucócitos ao endotélio foi mediada por KC (análogo da IL-8 em camundongos), 

enquanto MCP-1 e seu receptor estiveram implicados na migração dos mesmos 

para o espaço subendotelial (51). Esse modelo estabeleceu que, apesar da 

aparente redundância da função das quimiocinas, cada uma atua em concerto com 

as demais, em etapa específica no processo aterosclerótico. 

3.6 Mecanismos inflamatórios na aterosclerose: importância do 

LDL oxidado 

  A modificação oxidativa do LDL confere propriedades específicas a esta 

molécula, já que apenas as partículas oxidadas, e não as nativas, são capazes de 

exercer efeitos pró-aterogênicos. Excesso de LDL infiltra a parede arterial e fica 

retido no espaço endotelial, particularmente em locais de estresse hemodinâmico. 

Neste local, a partícula de LDL rapidamente, sofre oxidação, gerando LDL 

minimamente modificado (LDLmm)  e LDL oxidado (LDLox). A diferença entre 

essas duas formas é que, na primeira (LDLmm), apenas os componentes lipídicos 

da molécula sofrem oxidação e, na segunda, (LDLox) o processo de oxidação 

engloba também a parte proteica da partícula, a apo B. 
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 LDLox promove ou acentua a disfunção endotelial, uma vez que é capaz de 

inativar a NOS, inibindo a produção de NO (7). LDLox também é diretamente 

quimiotático para monócitos (8) e linfócitos T (9) e atua determinando a 

superexpressão do chamado estimulador de colônia de macrófago. Esta molécula 

destaca-se por induzir a diferenciação dos monócitos que penetram na íntima, em 

macrófagos teciduais, etapa essencial na formação da placa aterosclerótica (52). 

Além disso, o LDLmm é capaz de estimular células endoteliais e células 

musculares lisas a sintetizar e secretar a quimiocina MCP-1 (10).   

O conteúdo plasmático de antioxidantes impede que a oxidação da partícula 

de LDL ocorra no compartimento intravascular e, como mencionado, o sítio 

oxidativo de eleição é o espaço subendotelial. Consistente com isso, as 

concentrações séricas de LDLox, em indivíduos saudáveis, são extremamente 

baixas. Por outro lado, pesquisas recentes concluíram que pequenas quantidades 

de LDL-ox podem ser encontradas no plasma, refletindo a presença da doença 

aterosclerótica e suas diferentes manifestações. Em um desses estudos, níveis de 

LDLox foram significativamente mais altos em pacientes com IAM, comparados 

aos pacientes com angina ou controles, apesar de o perfil lipídico não ter diferido 

entre os grupos (53). Em outro estudo, níveis de LDLox foram mais elevados em 

pacientes com DAC comparados aos controles e não foram correlacionados a 

outros importantes fatores de risco para aterosclerose (54), concluindo-se que a 

dosagem plasmática de LDLox pode ser  um marcador útil na identificação de 

indivíduos em risco para DAC.  

 LDLox é também capaz de evocar resposta imune, devido ao grande 

número de epitopos gerados a partir das modificações oxidativas da fração 

proteica da partícula (apo B). No entanto, a relação entre os níveis desses 
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anticorpos e DAC é inconsistente, com alguns estudos demostrando uma 

correlação positiva entre os níveis desses anticorpos e DAC (55, 56), enquanto 

outros não demonstraram qualquer associação (57).    

Apesar do papel plausível do estresse oxidativo na patogênese da 

aterosclerose, vários estudos prospectivos, controlados, não demonstraram uma 

redução da DAC com o uso de suplementos antioxidantes (58, 59). 

3.7 Sistema imune e aterosclerose 

3.7.1 Sistema imune inato    

O papel do sistema imune inato é critico, particularmente no início da 

resposta inflamatória da aterosclerose. É hipotetizado que algumas moléculas 

como LDL mm sejam reconhecidas pelos receptores presentes nas células 

mediadoras deste sistema e iniciem a resposta inflamatória. 

Receptores depuradores, tais como SR-A, CD36 e LOX-1, expressos em 

macrófagos, são responsáveis por internalizar as partículas de LDLox. Este é um 

evento essencial para o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Estudos 

mostraram que camundongos deficientes desses receptores apresentam marcante 

redução da aterosclerose (60, 61). 

 O colesterol internalizado acaba por se localizar no citoplasma, onde sofre 

esterificação, gerando gotículas de ésteres de colesterol, com a formação das 

chamadas células espumosas, o evento inicial na formação da placa 

aterosclerótica. 

 Receptores do tipo Toll (TLRs), expressos em macrófagos, mastócitos e 

células dentríticas, são receptores transmembrana altamente conservados, 

capazes de reconhecer vários tipos de moléculas, como o LDLmm e seus 

fosfolípedes oxidados, toxinas bacterianas e proteína do choque térmico 60 (4,6). 
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Após se ligarem a essas moléculas, são capazes de ativar uma cascata de 

sinalização que culmina com a expressão de um arsenal de genes pró-

inflamatórios (62). 

  Até o momento, um total de 10 TLRs já foram identificados em seres 

humanos. Muitos estudos suportam o envolvimento do subtipo 4 (TLR4) na 

aterogênese. O polimorfismo D299G no TLR4, responsável pela atenuação da 

sinalização do receptor, foi associado à diminuição do risco de aterosclerose e de 

síndrome coronariana aguda (63).  

 Corroborando a importância dos TLRs na aterogênese, um estudo 

demonstrou que a remoção genética da molécula adaptadora - MyD88, essencial 

para a sinalização dos TLRs, é capaz de atenuar a aterosclerose em camundongos 

deficientes em apoproteína E (apo E) (64).  

3.7.2 Sistema imune adaptativo   

 O sistema imune adaptativo, através de receptores em suas células 

mediadoras - os linfócitos T e B, também é capaz de reconhecer vários antígenos, 

como células apoptóticas e LDLox, resultando na ativação desses linfócitos (6, 

65,66).  

 Os linfócitos compreendem cerca de 5% a 20% dos leucócitos presentes 

nos ateromas. Os linfócitos T são componentes proeminentes das lesões 

ateroscleróticas, tanto nas fases iniciais, como nas fases mais avançadas. Com 

base na proteína de superfície que expressam, células T maduras são 

classificadas em linfócitos CD4+ ou CD8+, capazes de reconhecer antígenos 

ligados ao complexo maior de histocompatibilidade (MHC) classe II, no caso de 

células CD4+, e classe I, no caso de células CD8+. Ambos os tipos de linfócitos 

estão presentes nas lesões ateroscleróticas, mas a maioria deles é composta por 
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linfócitos CD4+. Muitos desses linfócitos são do tipo T auxiliar (helper) (Th), 

secretores de citocinas. Dependendo do tipo de citocina que secretam, as células 

Th são tradicionalmente divididas em Th1 e Th2. Células Th1 são as dominantes 

nas lesões ateroscleróticas e secretam principalmente, citocinas pró-inflamatórias, 

como fator de necrose tumoral alfa (FNT-α), interferon-gama (IFN-γ) e interleucina-

2 (IL-2), capazes de ativar macrófagos e facilitar a produção de anticorpos pelas 

células B (67). Por outro lado, as células Th2 secretam interleucinas consideradas 

antiinflamatórias, já que tendem a antagonizar os efeitos pró-aterogênicos 

mediados pelas células Th1.(68) São exemplos de citocinas Th2, as interleucinas 

4, 5, 10 e 13.  

 Uma outra forma de participação do sistema adaptativo na aterogênese é 

através da produção de anticorpos pelos linfócitos B, de forma dependente ou 

independente dos linfócitos T. Esses anticorpos são do tipo IgM ou IgG e podem 

interagir com alguns antígenos, como LDLox, bloqueando a internalização destas 

moléculas pelos macrófagos. A interação entre células B e T é facilitada pelo 

chamado ligante CD40 (CD40L), um membro da família FNT, expresso em linfócito 

T ativo, que se liga ao receptor CD40, localizado nos linfócitos B, mas também 

expresso em macrófagos, células endoteliais e células musculares lisas. Essa 

interação entre receptor e ligante é capaz de mediar vários processos pró-

aterogênicos. A inibição da sinalização via CD40, através do bloqueio com 

anticorpos, reduziu a aterogênese em camundongos deficientes em apo E (69).  

 Linfócitos B esplênicos também apresentam importante atividade 

antiarteriogênica. Camundongos deficientes em apo E, recebendo dieta rica em 

colesterol, apresentaram significativo aumento da aterosclerose após 

esplenectomia (70). Efeitos similares são verificados em seres humanos, uma vez 
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que indivíduos esplenectomizados apresentam susceptibilidade aumentada à DAC 

(71).  

3.7.3 A cascata de citocinas 

 Células imunes ativadas nas lesões ateroscleróticas estimulam o ciclo 

vicioso de produção de citocinas/quimiocinas e recrutamento celular, perpetuando 

o processo inflamatório arterial. 

 Citocinas, como FNT-α e IFN-γ, estimulam a produção de interleucina-6 (IL-

6) pelos macrófagos e células endoteliais. Interessante é o fato de o tecido adiposo 

de indivíduos portadores da SM ser também uma fonte rica destas citocinas 

inflamatórias, principalmente IL-6 e FNT-α (72,73). Além disso, estudos recentes 

sugerem que a obesidade encontra-se associada ao aumento de macrófagos no 

tecido adiposo, que atuariam também no processo inflamatório através da 

produção de citocinas (74). 

 A IL-6, principalmente, mas também IL-1 e FNT-α induzem a transcrição de 

proteínas de fase aguda no fígado, como proteína C reativa (PCR), amilóide A 

sérico, fibrinogênio, ferritina e proteínas do sistema complemento (75). 

3.8 Evidência da associação entre DAC e marcadores 

inflamatórios 

 Formas solúveis de várias citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão, 

junto com as proteínas de fase aguda, podem ser identificadas na circulação e 

servem como marcadores da DAC. 

3.8.1 Marcadores inflamatórios na prevenção primária 

 Diferentes marcadores inflamatórios vêm-se mostrando úteis como 

preditores de eventos coronarianos em grupos de pacientes aparentemente 

saudáveis. 
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 Vários estudos identificaram níveis basais mais elevados de ICAM-1 em 

pacientes que no futuro apresentaram eventos coronarianos isquêmicos (40,41). 

Contrariamente, nesses estudos, VCAM-1 e E-selectina não foram úteis na 

predição de complicações coronarianas agudas.  

Recentemente, foram medidas as concentrações basais de IL-8 em 785 

indivíduos inicialmente saudáveis que, durante o seguimento, apresentaram DAC 

fatal e não fatal (casos), e em 1.570 controles, ou seja, indivíduos que durante o 

seguimento não apresentaram qualquer evento. Níveis basais de IL-8 mostraram-

se significativamente mais elevados entre os casos do que entre os controles (76). 

Em outro estudo prospectivo envolvendo 14.916 homens aparentemente sadios, a 

dosagem basal de IL-6 foi estatisticamente mais elevada no grupo que apresentou 

infarto agudo do miocárdio (IAM), após um período de seguimento de seis anos, do 

que entre aqueles que não apresentaram tal complicação (77). 

 Proteínas de fase aguda, como amilóide A sérico (78) e fibrinogênio (79) 

também se mostraram úteis em predizer eventos coronarianos. 

 No entanto, o marcador inflamatório que mais tem recebido atenção como 

um potencial marcador de complicações coronarianas na prevenção primária é a 

PCR. As concentrações da PCR verificadas para este fim são muito menores do 

que aquelas verificadas em processo inflamatório agudo. Devido a isso, ensaios 

ultra-sensíveis (PCR-us) foram desenvolvidos objetivando detectar valores bem 

abaixo dos limites convencionais. 

 Vários estudos prospectivos vêm demonstrando que a PCR é um marcador 

independente de outros fatores de risco, em predizer evento coronariano. Uma 

metanálise evidenciou uma razão de chance de dois (95% de intervalo de 

confiança, 1,6-2,5) para evento cardíaco, naqueles pacientes inicialmente 
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saudáveis, que se encontravam no último tercil de PCR, tendo-se o primeiro tercil 

como referência (78).  

 Com base nessas informações e em muitos outros estudos envolvendo a 

PCR, a American Heart Association (AHA) e Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) elaboraram um documento (80), no qual recomendam a 

utilização da PCR em conjunto com outros fatores de risco, como forma de 

determinar o risco absoluto para eventos coronarianos, especialmente no grupo de 

pacientes cujo escore de Framingham projeta um risco intermediário de eventos 

cardíacos (risco de 10% a 20% para DAC, em 10 anos). No entanto, é importante 

destacar que os benefícios dessa estratégia foram considerados pelo grupo como 

ainda incertos e novos estudos prospectivos foram sugeridos para melhor definição 

do nível de evidência. 

 Mais recentemente, em outra metanálise (81), a PCR foi apenas um preditor 

moderado para eventos coronarianos, pouco adicionando aos fatores de risco para 

DAC. Os autores justificam o achado dessa diferença em relação à metanálise 

prévia (78), que avaliou estudos antes do ano de 2000, como uma conseqüência 

da publicação preferencial de resultados positivos nos primeiros estudos. 

 Se a PCR deve ou não ser utilizada em termos de prevenção primária, é 

uma questão ainda não esclarecida e aguardam-se outros estudos para melhor 

definição. 

3.8.2 Marcadores inflamatórios na prevenção secundária 

 Os marcadores inflamatórios encontram-se elevados durante episódios de 

síndrome coronariana aguda, com altos níveis sendo indicativos de pior 

prognóstico (82, 83). Apesar de a maioria dos estudos destacar, novamente, a 

PCR, vários outros marcadores vêm-se mostrando úteis, como IL-6 e IL-8 (84, 85).



 44

 Níveis elevados de PCR, consistentemente, são capazes de predizer novos 

eventos coronarianos em pacientes com angina instável e IAM, mesmo após o 

ajuste com outros fatores prognósticos, como os níveis de troponina. A maioria dos 

estudos avalia um prognóstico a longo termo (82), mas uma parcela deles avalia 

também o prognóstico a curto prazo (86).  

No entanto, é importante destacar que devem ser usados valores de corte 

diferentes daqueles utilizados na prevenção primária. Enquanto entre pacientes 

aparentemente saudáveis, o risco de um primeiro evento coronariano é mais 

provável quando o valor da PCR-us é ≥ 3 mg/l, em pacientes com quadro 

coronariano agudo um valor de PCR-us ≥ 10 mg/l apresenta uma melhor 

capacidade em predizer eventos recorrentes. 

 Estes dados indicam que a PCR pode ter um papel na estratificação de risco 

em pacientes com DAC estabelecida.  

3.8.3 PCR-us: marcador e também mediador do processo inflamatório? 

 Além de marcador do processo inflamatório, é provável que a PCR exerça 

um efeito causal na aterogênese. No entanto, as evidências atuais derivam, 

sobretudo, de estudos in vitro. A incubação de células endoteliais humanas com a 

PCR foi capaz de induzir a expressão de moléculas de adesão e da quimiocina 

MCP-1 (87). Em células endoteliais de aorta de seres humanos, a PCR resultou 

em redução significante da enzima NOS, levando a uma menor disponibilidade do 

NO (88). A PCR também foi implicada no aumento da expressão dos receptores 

tipo I da angiotensina em células da musculatura lisa vascular (89). Esses 

receptores atuam mediando a maior parte dos efeitos da angiotensina II no 

endotélio vascular, resultando em proliferação e migração das células musculares 

lisas.  A PCR também determina uma maior expressão e aumento da atividade do 
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principal inibidor da fibrinólise - inibidor do plasminogênio ativado-1 (PAI-1), em 

células do endotélio de aorta de seres humanos, favorecendo um estado pró-

trombótico (90). 

 Caso o papel da PCR como mediador do processo aterosclerótico seja 

confirmado em condições clínicas, o desenvolvimento de estratégias terapêuticas 

visando à redução da PCR poderá ter um grande impacto na redução da 

aterosclerose. 

3.9 Progressão das lesões ateroscleróticas 

 A progressão das estrias gordurosas para lesões mais complexas é 

caracterizada pela migração das células musculares lisas da camada média arterial 

para o espaço subendotelial e subseqüente proliferação das mesmas. Esse 

processo é, em parte, mediado por fatores de crescimento secretados por 

macrófagos ativados. As células musculares lisas elaboram uma matriz 

extracelular rica e complexa composta por proteínas e proteoglicanos. 

 As células espumosas acabam por sofrer apoptose ou necrose, liberando o 

seu conteúdo em lípides, resultando na formação de um núcleo necrótico envolto 

por lípides extracelulares. Mais tardiamente, as placas ateroscleróticas podem 

evoluir para displasia cartilaginosa com deposição de cálcio. 

 O aumento progressivo da placa aterosclerótica advém do contínuo 

recrutamento de monócitos e linfócitos e contínua migração e proliferação das 

células musculares lisas, síntese de matriz proteica e evolução para o centro 

necrótico.  

 O crescimento da placa se dá por um longo tempo, em direção contrária ao 

lúmen e este espessamento é compensado por dilatação luminal. Esse é o 



 46

princípio do remodelamento arterial (91). Em outras palavras, grandes lesões 

ateroscleróticas podem estar presentes sem, contudo, causar estenose.  

  Estudos angiográficos mostram que grande parte das síndromes 

coronarianas agudas evolui de lesões pouco obstrutivas (92). Essas observações 

apenas reforçam o fato de que a susceptibilidade da placa à ruptura depende mais 

de sua composição e do seu grau de atividade inflamatória do que da estenose 

luminal propriamente dita. Placas vulneráveis à ruptura exibem núcleo lipídico 

grande, capa fibrosa fina, conteúdo de colágeno reduzido e aumento da atividade e 

densidade de macrófagos, linfócitos e mastócitos (93,94).  

Finalmente, MMPs produzidas pelos macrófagos são responsáveis, em 

grande parte, pela degradação da matriz extracelular e enfraquecimento da capa 

fibrosa, determinando a ruptura das placas (95).  

 Com a ruptura da placa, são expostos na corrente sanguínea, o fator 

tecidual, o de Von Willebrand e os fosfolípides. Com isso, desencadeia-se a 

ativação das plaquetas e da cascata de coagulação, culminando com a formação 

do trombo e a complicação isquêmica aguda. 

3.10 Papel da infecção na patogênese da aterosclerose 

 Vários estudos demonstram uma associação entre infecção e DAC. 

Especula-se que o mimetismo molecular entre alguns agentes infecciosos e 

moléculas capazes de ativar o sistema imune seja responsável pelo 

desencadeamento da reação inflamatória presente na aterosclerose (96). 

Pacientes tabagistas com anticorpos positivos contra Chlamydia pneumoniae 

foram mais predispostos a IAM prematuro (97). Se apresentassem também 

anticorpos contra o Citomegalovírus, o risco era ainda maior, mesmo após ajuste 
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com outros fatores de risco. Além do mais, a soropositividade desses pacientes 

correlacionou-se com níveis mais elevados de marcadores inflamatórios.  

 Por outro lado, em um outro estudo, nenhuma associação foi vista entre os 

níveis de anticorpos contra Chlamydia pneumoniae e DAC (98). Em consonância 

com isso, o uso de antibiótico eficaz contra esse agente infeccioso vem-se 

mostrando falho em prevenir eventos recorrentes (99,100). 

 Apesar de plausível, existem várias controvérsias sobre um papel de 

agentes infecciosos na patogênese da aterosclerose.  

3.11 Aterosclerose e doenças auto-imunes 

Vários estudos suportam a idéia de que a aterosclerose compartilha uma 

série de características com outras doenças inflamatórias/auto-imunes. Pacientes 

com artrite reumatóide (AR) apresentam taxa de mortalidade significativamente 

mais alta do que a população em geral (101). Esta mortalidade mais elevada é 

primariamente justificada pela alta ocorrência de mortes por eventos 

cardiovasculares nessa população, fato que não pode ser inteiramente explicado 

pelos fatores clássicos de risco cardiovascular (102). Entre os pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico (LES), o aumento de DAC vinha sendo tradicionalmente 

atribuído a fatores de risco como hipertensão, dislipidemia e diabetes, causados, 

ou, pelo menos, exacerbados pela corticoterapia crônica. No entanto, um recente 

estudo demonstrou que pacientes com LES tratados com altas doses de 

corticóides apresentaram uma incidência menor de aterosclerose, contrariamente 

ao que se pensava (103). Vários são os indicadores de que a desregulação imune 

com conseqüente inflamação sistêmica leva a um acelerado processo de 

aterosclerose nos pacientes com AR e LES (104). 
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Citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6 e, particularmente, FNT-α são 

considerados importantes componentes do processo inflamatório, tanto na AR, 

quanto na aterosclerose. Recentemente, foi demonstrado que o tratamento da AR 

com antagonista de TNF-α (infliximab) determinou melhora da função endotelial 

nesses pacientes (105).  

Conclui-se, portanto, que o controle da atividade de doenças como AR e LES, 

acarreta, além do impacto positivo na redução de complicações inererentes à 

própria doença, uma redução nas complicações cardiovasculares que têm como 

substrato a doença aterosclerótica.  

3.12 Perspectivas terapêuticas 

 A natureza inflamatória da aterosclerose e o envolvimento do sistema imune 

abrem perspectivas para o uso de agentes antiinflamatórios e imunossupressores 

na abordagem dessa doença.  

 Entre as estratégias terapêuticas, destacam-se as estatinas, não só pelos 

efeitos hipolipemiantes, mas também por suas conhecidas propriedades 

antiinflamatórias (106). Recentemente, foi demonstrado que, após curso 

terapêutico com estatinas, pacientes com níveis mais baixos de PCR apresentaram 

melhor evolução após IAM do que aqueles com níveis mais altos desse marcador, 

independentemente do valor de LDL atingido (107). 

 Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) também 

exercem efeitos antiinflamatórios, já que reduzem a expressão de moléculas de 

adesão e citocinas (108). Outros agentes como fibratos e inibidores da 

ciclooxigenase-2 vêm sendo investigados, mas o papel dos mesmos em atenuar o 

processo inflamatório na aterosclerose, ainda está indefinido. 
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A vacinação com antígenos contendo LDLox também pode se tornar uma 

alternativa interessante na abordagem da aterosclerose, à semelhança  do que 

vem sendo demonstrado em modelos animais, com redução significativa da 

aterosclerose(109). 

3.13 Considerações finais 

 O crescimento global acelerado das doenças cardiovasculares é um grande 

desafio. Por outro lado, a compreensão, cada vez maior, dos mecanismos 

inflamatórios envolvidos na aterosclerose e a expressiva extensão do 

conhecimento em torno de novos fatores de risco, criam grandes oportunidades de 

prevenção, diagnóstico e tratamento da DAC. O que se espera, entretanto, é que 

esses avanços possam ser transformados em intervenções economicamente 

viáveis e em tempo adequado, para que sejam revertidas as projeções pessimistas 

sobre o impacto das doenças cardiovasculares. 
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4 Anexos 
 
4.1 Anexo A: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
A presença de fatores de risco para a doença aterosclerótica, tais como fumo, 

diabetes, excesso de peso e colesterol elevado, predispõem à formação de placas 

que podem obstruir a circulação, com graves conseqüências como o infarto do 

miocárdio. Existem alguns exames que podem ser realizados no sangue que se 

vêm mostrando úteis em revelar a presença e a gravidade da doença 

aterosclerótica coronariana.  

Este estudo, intitulado “Marcadores inflamatórios na Síndrome Isquêmica Aguda e 

na Angina Estável” tem como principal objetivo correlacionar os achados dos seus 

exames de sangue e dados da sua história clínica e exame físico com o seu tipo de 

problema cardíaco. 

Serão convidados a participar deste estudo pacientes com angina estável que se 

submeterão ao cateterismo cardíaco eletivo no Serviço de Hemodinâmica da Santa 

Casa e pacientes admitidos no setor de emergência cardiológica deste hospital, 

(PROCORDIS) com angina instável ou infarto. 

Antes do cateterismo, será realizada uma entrevista com o paciente, seguida de 

exame físico e, por último, coleta de uma amostra de sangue. Serão dosados 

colesterol, glicose e outras substâncias genericamente conhecidas como 

“marcadores inflamatórios”. 

 Espera-se, com os resultados obtidos, adquirir novos conhecimentos acerca da 

aterosclerose coronariana e, com isso, novas formas de tratamento e diagnóstico 

desta doença podem surgir. 

Os pacientes serão informados sobre os procedimentos realizados e poderão se 

recusar a participar da pesquisa ou retirar o consentimento mesmo após a 

assinatura deste termo.  A conduta do médico assistente não será, em momento 

algum, alterada. 

A coleta de sangue será feita com material descartável e respeitando todas as 

normas de segurança. 

Os indivíduos selecionados permanecerão anônimos no estudo, não constando em 

nenhum arquivo o nome completo e/ou endereço, apenas iniciais e números. 

Os resultados serão apresentados em reunião clínica, nas instituições 

responsáveis, ao final do trabalho e estarão disponíveis para os pacientes 
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participantes. Este projeto visa também a publicação dos resultados em revistas 

especializadas e dissertação de mestrado. 

Não haverá qualquer tipo de despesa para o paciente, nem compensação 

financeira pela sua participação. O pesquisador também não será remunerado e 

seu interesse é apenas científico.  

Garantimos que os exames realizados serão apenas aqueles relativos à pesquisa 

e o sangue não será utilizado, em hipótese alguma, para outro fim além do citado. 

Em qualquer época do estudo, o paciente poderá solicitar esclarecimentos ao 

investigador principal, Dra. Manoela Figueiredo Bertozzi Braga, que poderá ser 

encontrada na Santa Casa de Belo Horizonte, Av. Francisco Sales, 1111 – 5o 

andar- telefone: (31) 32130836 ou através de seu telefone pessoal (31)3284-2775/ 

99938836. Se tiver alguma dúvida sobre a ética dessa pesquisa, poderá consultar 

o Comitê de Ética em Pesquisa – Av. Francisco Sales, 1111- 9o andar – telefone: 

(31) 3238-8352. 

 

.............................................................................. Data ......./........./........... . 

Assinatura do paciente ou representante legal 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou seu representante legal para participação neste 

estudo. 

............................................................................Data ........./........./........... . 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

Belo Horizonte, ............. de  ................... de 2004. 
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4.2 Anexo B: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
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 4.3 Anexo C: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Santa 
Casa de Belo Horizonte  

 
 

 


