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RESUMO 

Kiers B. Caracterização de placas ateroscleróticas em relação à 

morfologia, inflamação e proteínas nitradas [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

 

Placas ateroscleróticas podem ser estáveis ou vulneráveis à formação de 

trombo, e os dois processos mais comumente envolvidos a este grave 

desfecho de trombose luminal são ruptura e erosão de placa. O conhecimento 

deste estado de vulnerabilidade pode ser importante na prática clínica. A 

parede arterial é um importante local de modificação proteica em resposta ao 

estresse. Proteínas em placas ateroscleróticas podem ser nitradas e seu 

acúmulo durante a aterogênese pode estar relacionado à captação de lipídios. 

Entre as consequências da nitração proteica, um importante marcador de 

estresse oxidativo, estão alterações na estrutura, atividade e susceptibilidade a 

proteólise e estas mudanças podem estar relacionadas a estabilidade da placa. 

Assim, este estudo teve como objetivo a quantificação e a verificação da 

distribuição tecidual de proteínas nitradas em segmentos de diferentes graus 

de vulnerabilidade de um mesmo indivíduo, e a correlação destes marcadores 

com o perfil histopatológico da placa. Segmentos de diferentes ramos 

coronários de 30 indivíduos, após infarto agudo do miocárdio fatal, foram 

estudados. Cinco tipos de placas ateroscleróticas de cada indivíduo foram 

selecionados, considerando o percentual de estenose e a presença ou não de 

trombo. Proteínas nitradas totais, linfócitos e macrófagos foram avaliados pela 

técnica de imuno-histoquímica. Os segmentos apresentando ruptura de placa 

demonstraram maior número de linfócitos e macrófagos nas camadas 

adventícia e íntima quando comparados a outros segmentos. A nitração estava 

relacionada com marcadores histológicos de vulnerabilidade da placa. Além 

disso, proteínas nitradas estavam diferentemente distribuídas nas camadas do 

vaso e altos níveis destas proteínas não foram implicados em todos os casos 

de formação de trombo, já que foi detectado em maior quantidade somente em 

rupturas de placa e não em casos de erosão de placa. Estes resultados 

mostram que estresse oxidativo é um importante atributo na diferenciação 

destes estados patológicos. 

 

Descritores: infarto do miocárdio, doença da artéria coronariana, 

aterosclerose, estresse oxidativo, imuno-histoquímica  



ABSTRACT 

Kiers B. Characterization of atherosclerotic plaques with regard to 

morphology, inflammation and nitrated proteins [Dissertation]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2016. 

 

 

Atherosclerotic plaques may be stable or vulnerable to thrombus formation. The 

two processes most commonly involved in this serious outcome of luminal 

thrombosis are rupture and erosion of the plaque. The knowledge of this 

vulnerable state of the plaque could be important in clinical practice. The artery 

wall is an important site of protein modification in response to stress. Proteins in 

atherosclerotic plaques may be nitrated, and its accumulation during 

atherogenesis may be related to lipid uptake. The consequences of protein 

nitration, an important marker of oxidative stress, are changes in its structure, 

activity and susceptibility to proteolysis and these changes may be related to 

plaque stability. Thus, this study aimed to quantify and investigate tissue 

distribution of nitrated proteins in coronary segments of different degrees of 

vulnerability from the same individual, and correlate these markers with plaque 

histopathological profile. Segments of coronary branches from 30 patients (after 

fatal acute myocardial infarct) were studied. Five different types of coronary 

atherosclerosis plaques from each subject were selected, considering the 

stenosis percentage and the presence or not of thrombus. Total nitrated protein, 

lymphocytes and macrophages were assessed by immunohistochemistry. The 

group presenting disrupted plaque exhibits higher macrophages and 

lymphocytes content in adventitia an intima layer when compared with other 

segments. Nitration was related with histological markers of plaque vulnerability. 

Furthermore, protein nitration was differently distributed in arteries layers and 

high levels of nitrated proteins were not implicated in all cases of thrombus 

formation, since it was detected in higher amounts only in ruptured and not in 

eroded plaques. These findings demonstrates that oxidative stress is an 

important characteristic in the differentiation of these pathophysiologic states. 

 

Descriptors: myocardial infarction, coronary artery disease, atherosclerosis, 

immunohistochemistry, oxidative stress 
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1.1 Doenças Cardiovasculares  

 

A doença cardiovascular (DCV) está entre as principais de 

morbimortalidade em diferentes países (MURAY, LOPEZ, 1996; GO et al, 

2013). 

No Brasil, dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) mostraram que as doenças circulatórias foram as principais 

causas de óbito, totalizando 340.284 em 2014, sendo que a prevalência foi 

observada na região Sudeste (159.962). Doenças circulatórias foram 

responsáveis pelo equivalente a 31,8% das mortes, e 87.234 dos óbitos foram 

decorrentes do infarto agudo do miocárdio (IAM). Além disso, 78,76% dos 

indivíduos com morte decorrente de doenças circulatórias apresentaram idade 

maior ou igual que 60 anos no momento do óbito (DATASUS, 2014). 

Segundo levantamento da American Heart Association (AHA), a taxa de 

óbitos devido a doenças cardiovasculares está em declínio, entretanto 

permanece alta (GO et al, 2013) 

A redução dos óbitos pode ser explicada por aumentos nas intervenções 

cirúrgicas, tratamento e também melhor controle dos fatores de risco 

tradicionais, uso de medicamentos, além de mudanças no estilo de vida.  

Dentre as doenças cardiovasculares, o envolvimento dos vasos 

sanguíneos arteriais pela aterosclerose é a mais comum. 

 

1.2 Aterosclerose 

  

Aterosclerose caracteriza-se pela formação de placas fibrolipídicas na 

camada íntima, as quais resultam no acúmulo de células inflamatórias, 

lipoproteínas e tecido fibroso e geralmente apresentam um core rico em 

lipídios. Acomete mais comumente a aorta, artérias cerebrais e artérias 

coronárias (Lusis 2000). É um processo complexo com várias formas de 
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apresentação clínica, não sendo considerada apenas uma patologia 

degenerativa resultante de envelhecimento, mas sim representando 

fundamentalmente um processo inflamatório crônico com risco de agudização 

por trombose (Ramsey et al. 2010). 

A doença aterosclerótica altera e compromete a anatomia e fisiologia da 

artéria afetada. As figuras 1 e 2 mostram estruturas de segmentos de artérias 

coronárias humanas sem placa e acometida pela doença. 

 

 

Figura 1. Estrutura histológica da artéria coronária humana sem placa em corte 
transversal (objetiva 2,5x). Seta 1: endotélio; seta 2: camada média; seta 3: 
camada adventícia (Acervo Laboratório de Anatomia Patológica –InCor). 
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Figura 2. Estrutura histopatológica da artéria coronária humana com placa 
aterosclerótica e trombo em corte transversal (objetiva 1x). Seta 1: endotélio; 
Seta 2: camada média; Seta 3: camada adventícia; Seta 4: core lipídico; Seta 
5: trombo intraluminal (Acervo Laboratório de Anatomia Patológica –InCor). 

 

 

 Alterações na permeabilidade do endotélio são reconhecidas como 

eventos precoces na aterogênese (LUSIS, 2000). Este processo é 

acompanhado também pelo enrijecimento da matriz extracelular. O aumento na 

permeabilidade é resultante da contração celular maximizada, que rompe 

mecanicamente as junções intercelulares (Huynh et al. 2011). Como 

consequência, ocorre a penetração de LDL (do inglês low density lipoprotein), 

que sofre oxidação, linfócitos T e monócitos na região subendotelial, resultando 

na formação de células espumosas. As células espumosas são derivadas 

primariamente dos macrófagos, e, ocasionalmente das células musculares lisas 

que captam lipídios e debris celulares. Microscopicamente, a íntima é 

substituída pela capa fibrosa caracterizada pelo rompimento da estrutura 

normal da matriz intimal (Virmani et al. 2000). O core lipídico, formado pelo 

acúmulo de células espumosas, pode expandir (Stary et al. 1995) levando a 
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uma lesão estrutural do endotélio. Isso resulta na ativação e agregação das 

plaquetas e formação de trombo, que impede o suprimento sanguíneo normal 

ao miocárdio (Ross 1993; Buchanan et al. 2003). Além disso, há casos em que 

a barreira macromolecular endotelial não está intacta, ou seja, em que uma 

erosão ocorreu, levando ao desfecho igualmente grave, o trombo. 

 

 

 

Figura 3. A artéria normal e as alterações celulares que ocorrem durante a 
progressão da aterosclerose, até a formação do trombo (Libby et al. 2011). 

 

 

1.3 Inflamação na aterosclerose 

 No processo aterosclerótico está implicado o acúmulo de lipídios dentro 

da parede arterial, contudo, o processo aterosclerótico não é somente isso, 

pois corresponde a interação complexa entre fatores de risco, células da 
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parede arterial e trocas moleculares. Neste cenário emergiu o papel da 

inflamação em todos os estágios da aterogênese (Libby and Theroux 2005). 

 O processo aterogênico pode ser desencadeado por alterações pró-

inflamatórias, mediadas pelo fluxo, nas células endoteliais (Libby et al. 2011). 

Pela sua posição anatômica estratégica entre as células musculares lisas e o 

fluxo sanguíneo, as células endoteliais constituem mediadores da doença 

vascular. O endotélio existente em locais predispostos à promoção da 

aterosclerose parece ser funcionalmente diferente dos demais locais (Ross 

1993) apresentando menor capacidade de proteção podendo estar envolvido 

ativamente no desenvolvimento da aterosclerose (Yamamoto et al. 2011). 

Células inflamatórias, principalmente linfócitos e macrófagos, são recrutadas 

para a camada íntima através do lúmen arterial (Falk 2006), no entanto, 

também atingem a íntima pelo lado da camada adventícia (Maiellaro and Taylor 

2007). Espessamento intimal está envolvido no crescimento de neo-vasos, 

através dos quais as células inflamatórias da camada adventícia alcançam a 

íntima (Sacks and Fain 2007). 

 Células de lesões ateroscleróticas exibem características de inflamação 

contínua, com linfócitos e macrófagos produzindo uma série de mediadores, 

como citocinas pró-inflamatórias, fatores co-estimuladores para a ativação 

imune e espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (Hansson and 

Hermansson 2011). Muitos macrófagos internalizam colesterol através de seus 

receptores e alguns produzem citocinas anti-inflamatórias. Além disso, alguns 

linfócitos exibem características anti-inflamatórias. Este delicado equilíbrio 

entre sinais pró e anti-inflamatórios resulta em uma inflamação crônica com 

progressão lenta (Libby 2014). Receptores envolvidos no controle de 

patógenos microbianos também medeiam a internalização de lipoproteínas 

modificadas (Hansson and Hermansson 2011; Libby et al. 2013), e estes 

receptores não são suprimidos, devido ao aumento da concentração 

intracelular de colesterol e, podem desta forma, mediar captação contínua de 

lipoproteínas levando a uma sobrecarga da célula com lipídios. Em certo ponto, 

o colesterol intracelular precipita em micro cristais, resultando na secreção da 

interleucina 1 β (IL-1 β). Quando liberada na camada íntima, a IL-1 β induz a 
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produção de um conjunto de moléculas pró-inflamatórias, entre elas pode-se 

destacar a interleucina 6 (IL-6) (Loppnow and Libby 1990). 

 A apresentação pelas células dendríticas de fragmentos de LDL às 

células T nos nodos linfáticos que drenam a lesão aterosclerótica representa a 

resposta imune inata em ação. Clones de células T que reconhecem peptídeos 

da principal apolipoproteína do LDL (apoproteína B), tendem a se diferenciar 

em células efetoras Th1 (do inglês T helper 1), pró-inflamatórias, sob a 

influência de mediadores pró-inflamatórios como a interleucina 12 (IL-12), 

encontrada em placas (Hermansson et al. 2010) . Células T efetoras entram em 

locais como a placa aterosclerótica onde células endoteliais expressam 

moléculas de adesão leucocitárias. Estas células podem sofrer reativação por 

fragmentos de LDL, que faz com que as mesmas produzam grandes 

quantidades de TNF (do inglês tumor necrosis factor) e outras citocinas pró-

inflamatórias, como o interferon-gama (IF δ) (Fields et al. 1999). Este último 

estimula os macrófagos e afeta profundamente o endotélio vascular e as 

células musculares lisas, causando a expressão de moléculas de adesão 

leucocitárias, modulando as propriedades fibrinolíticas e reduzindo a 

proliferação (Hansson et al. 1989). 

É evidente que a ativação da placa, que a deixa sujeita à ruptura, 

repercute na gênese de eventos cardiovasculares, como o infarto agudo do 

miocárdio. Por outo lado, a placa não vulnerável também apresenta atividade 

inflamatória. Assim, é importante esclarecer a contribuição dessas moléculas 

como marcadores de risco e como parte da cadeia que leva à progressão da 

doença. 

 Entre os intervenientes no risco cardiovascular que possuem um 

componente pró-inflamatório, está o stress oxidativo (Osiecki 2004). 

 

 

1.4 Proteínas nitradas na aterosclerose 
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 A formação de oxidantes é inevitável, mas o acúmulo intracelular de 

espécies reativas, ou seja, quando a sua produção se sobrepõe às defesas 

antioxidantes, tem sido envolvido em muitos processos patológicos, entre eles 

a aterosclerose (Megnien et al. 1998). 

As espécies reativas podem ser divididas em espécies radicalares e não 

radicalares. Uma vez que os radicais livres apresentam um ou mais elétrons 

desemparelhados na sua órbita externa, estas moléculas reagem facilmente 

com estruturas biológicas, particularmente lipídios das membranas, DNA e 

aminoácidos (Steinberg and Witztum 2010). Entre as espécies de radicais livres 

produzidas no vaso, estão incluídos o óxido nítrico (NO) e o ânion superóxido 

(O2 ̄ ). NO é liberado em pequenas quantidades para regular o fluxo sanguíneo 

local e inibe interações entre plaquetas, leucócitos e a parede do vaso 

(Moncada and Higgs 1991). Em casos de doença, durante episódios 

inflamatórios, a óxido nítrico sintase (NOS) é amplamente expressa através da 

parede do vaso, resultando em aumento na produção de NO (Bogle et al. 

1996). Potenciais sistemas geradores de O2 ̄ incluem as NADH ̸ NADPH 

oxidases (do inglês Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), a NO 

sintase na ausência de L-arginina e a xantina oxidase (Xia et al. 1996). NO e 

O2 ̄ reagem rapidamente (HUIE, 1993) formando peroxinitrito (ONOO ̄), um 

poderoso oxidante. Este reage com proteínas resultando na nitração de 

resíduos de tirosina formando 3-nitrotirosina (OURY, 1995), um produto final 

estável (Pacher et al. 2007). 3-Nitrotirosina é um marcador altamente 

específico de danos em proteínas causados por espécies reativas de nitrogênio 

(Leeuwenburgh et al. 1997) . 

Estudos de imuno-histoquímica em tecidos ateroscleróticos indicaram a 

presença de nitrotirosina (Beckman and Koppenol 1996). De fato, o interior de 

uma lesão aterosclerótica humana possui um ambiente pró-oxidante (SMITH, 

1992). Linfócitos e macrófagos são fontes de EROs, células endoteliais e 

musculares lisas também são capazes de produzir ânion superóxido, assim 

como NO (MONCADA, 1993). 

Beckman et al detectaram pela primeira vez a formação de nitrotirosina 

nas estrias gordurosas iniciais da região subintimal e em células espumosas de 
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lesões de artérias coronárias em 1994. Os autores concluíram que a presença 

de nitrotirosina proteica indica que oxidantes derivados do NO são gerados na 

aterosclerose humana e podem estar envolvidos na sua patogênese. 

Entre os alvos de nitração, está a enzima ciclooxigenase (COX) que 

inicia o metabolismo do ácido araquidônico na biossíntese de prostaglandinas, 

porém, quando um resíduo específico da tirosina (Tyr 385 - fundamental para a 

catálise) é nitrado, ocorre a inativação da COX (Deeb et al. 2006). Outros 

exemplos têm sido descritos na lesão aterosclerótica. Notavelmente, a nitração 

de LDL em lesões de aortas torácicas de humanos apresentava-se 

significativamente mais elevada que no plasma de indivíduos saudáveis 

(Leeuwenburgh et al. 1997). A prostaciclina sintase, uma enzima com função 

antitrombótica, antiproliferativa e vasodilatadora, também sofre nitração e 

inativação nos estágios iniciais de lesões (Schmidt et al. 2003). 

 

 

1.5 Características histopatológicas das placas ateroscleróticas 

 

1.5.1 Placa não vulnerável e vulnerável 

Placas ateroscleróticas são heterogêneas e podem ou não levar à 

formação de trombo, assim, destacamos a importância da caracterização da 

placa.   

Sabendo o perfil das placas causadoras de oclusão trombótica através 

da análise microscópica, torna-se possível inferir como a placa se apresenta 

pouco antes da formação do trombo. O termo vulnerável é utilizado para este 

tipo de placa, que supostamente apresenta maior propensão à trombose. 

Placas com extensa área de tecido fibrótico cobrindo regiões com core 

lipídico pequeno, ou mesmo não apresentando core lipídico, são comuns e são 

classificadas como placas não vulneráveis. Estas lesões, apesar de causarem 

grande estreitamento luminal, apresentam baixa propensão a causarem 

trombos (Ettenson and Gotlieb 1995). 
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 Uma placa presumidamente vulnerável à ruptura contém um amplo core 

necrótico rico em lipídios, coberto por uma fina e extensivamente inflamada 

capa fibrosa. (Kolodgie et al. 2001; Falk 2006).Outras características estão 

associadas, como o alargamento ou remodelamento positivo do vaso, 

inflamação na camada adventícia e o tamanho da placa (Falk et al. 2013). 

Diferentemente, as placas vulneráveis à erosão têm perfil heterogêneo e são 

definidas apenas pelo desfecho, o trombo (Virmani et al. 2000). 

 

 

 

Figura 4. Características de placa não vulnerável, vulnerável e de placa com 
trombo luminal. (Adaptado JASHARI, 2012). 

 

 

1.5.2 Ruptura e erosão de placa 

A erosão e a ruptura de placas vulneráveis são os dois processos mais 

comumente envolvidos na trombose luminal de coronárias. A ruptura de placa é 

definida como uma falha (lacuna) na capa fibrosa que separa o core lipídico do 

lúmen da artéria (Figura 4) (Schaar et al. 2003). A oclusão trombótica da 
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coronária por ruptura de placa é a principal causa de IAM (VIRMANI 2006). 

Uma vez que a placa se rompe, o contato do core lipídico e ̸ ou a exposição do 

colágeno e da matriz promove trombose com um grande potencial para a 

formação de trombo oclusivo (DAVIES, 1996).  Ruptura da placa pode ser 

espontânea ou pode ser a extensão de uma fissura.  

Tipicamente em uma erosão de placa há desnudamento do endotélio no 

local e a camada íntima exposta consiste predominantemente de células 

musculares lisas e proteoglicanos (Figura 4). A placa subjacente apresenta 

espessamento intimal patológico ou fibroateroma com a camada média intacta 

(Falk et al. 2013), ambos ocorrendo em igual frequência (Farb et al. 1996). 

Fibroateroma apresenta core necrótico composto por debris celulares, coberto 

por uma capa fibrosa espessa de células musculares lisas em uma matriz de 

proteoglicanos e colágeno (Virmani et al. 2000). Não foram identificadas 

características exclusivas a estas placas, mas placas erodidas raramente estão 

associadas ao remodelamento positivo do vaso, e células inflamatórias 

normalmente são escassas (Virmani et al. 2000), mas há estudos que 

discordam, relatando uma intensa inflamação  (van der Wal et al. 1994). Ou 

seja, a identificação de quais características especificamente distinguem placas 

propensas à erosão de placas não vulneráveis continua sendo um desafio. 
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Figura 5.  Artérias coronárias humanas com ruptura de placa (A) e erosão de 
placa (B) em corte transversal (objetiva 1x) (Acervo Laboratório de Anatomia 
Patológica – InCor). 

 

  

1.6 Detecção do paciente vulnerável 

 

Tomando o conceito de placa vulnerável descrito anteriormente como ponto 

de partida, uma abordagem mais sistêmica foi considerada para identificar 

pacientes com risco de morte por problemas cardiovasculares. Isto resultou em 

diversos estudos em busca de biomarcadores.  

Um biomarcador é uma característica que é mensurada e avaliada como 

um indicador de processos biológicos normais e patogênicos ou ainda de 

respostas farmacológicas em uma intervenção terapêutica (Lesko and Atkinson 

Jr 2001). Devido ao papel fundamental dos lipídios e inflamação no 

desenvolvimento da aterosclerose, marcadores inflamatórios e de colesterol 

foram estudados minuciosamente (Van Lammeren et al. 2011). 

Por exemplo, o biomarcador inflamatório proteína C reativa (PCR) foi 

descrito como um marcador preditivo de eventos cardiovasculares (Ridker et al. 

2009). Em vários estudos, investigadores concluíram que níveis elevados de 

PCR e LDL em indivíduos saudáveis podem ser reduzidos através de 

tratamento profilático com estatinas, o que também resulta em um decréscimo 

na ocorrência de eventos cardiovasculares, mesmo na ausência de 

hiperlipidemia (Ridker et al. 2009). Isso indica que a PCR pode ser utilizada na 

identificação de pacientes de risco, e que PCR e LDL podem ser utilizados 

como marcadores da eficiência do tratamento.  

Além de estudos de marcadores séricos, modalidades não invasivas de 

imagem foram estudadas extensivamente. Imageamento pode ser considerado 

útil na triagem de placas e, assim, na identificação de pacientes de alto risco e 

também na monitoração do efeito estabilizador do tratamento na composição 

da placa. 
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A ressonância magnética computadorizada (RMC) tornou-se, nos últimos 

anos, uma relevante modalidade diagnóstica na avaliação de uma grande 

variedade de doenças cardiovasculares. É um excelente método diagnóstico, 

pois permite a avaliação da anatomia cardíaca e vascular, da função 

ventricular, da perfusão miocárdica e a caracterização tecidual de forma 

acurada, reprodutível, sendo capaz de fornecer todas essas informações 

juntas, em um único exame (Underwood et al. 2004). Além disso, apresenta 

como grandes vantagens a não utilização de radiação ionizante e nem de meio 

de contraste, com maior potencial de nefro toxicidade.  

A angiotomografia computadorizada das artérias coronárias (angio-TC) 

permite a avaliação da luz das artérias coronárias de maneira não invasiva. Os 

aparelhos são capazes de adquirir imagens com alta qualidade, permitindo a 

visualização detalhada da luz das artérias coronárias com alta acurácia 

diagnóstica quando comparada ao cateterismo cardíaco (o padrão-ouro), 

porém de maneira não invasiva, rápida e segura (MJ et al. 2008). 

A ecocardiografia constitui importante subsídio, tanto para a elucidação 

diagnóstica como para a avaliação do prognóstico, em pacientes com doença 

arterial coronária crônica (DACC) (Barbosa 2009). O ecocardiograma pode 

fornecer auxílio diagnóstico importante ao demonstrar anormalidades, 

reversíveis ou não, da motilidade segmentar em pacientes com quadro clínico 

de doença arterial coronária (DAC). Exames ultrassonográficos 

intracoronarianos documentam que mesmo lesões angiograficamente “não 

significativas” causam importantes alterações na capacidade de vasodilatação 

da circulação coronariana, sendo capazes de provocar isquemia e miocárdio 

em risco. 

Melhorias contínuas são observadas na geração de imagens da placa. O 

imageamento por ressonância magnética permitiu a diferenciação de tecidos, a 

detecção de células inflamatórias, possíveis regiões de hipóxia, angiogênese, 

além de trombo (Mulder et al. 2006; Lukanova et al. 2014; Nie et al. 2016). A 

angiotomografia foi envolvida na verificação de alterações na parede arterial 

(Pessotti et al. 2014). Processos inflamatórios na placa foram estudados 

através do exame imagiológico de tomografia por emissão de pósitrons (TEP), 



 14 

outra importante modalidade de imagem, que demonstrou ser muito eficaz 

(Rudd et al. 2002). Ultrassom intravascular foi utilizado na detecção de 

neovascularização (Martin et al. 2016), envolvida na vulnerabilidade da placa 

(Naghavi et al. 2003), e na caracterização da placa em relação ao core lipídico 

(Kang et al. 2015).  

Pelo fato de que nem todas as placas vulneráveis, ditas ateromas de capa 

fibrosa fina, evoluem para uma ruptura e causam eventos cardiovasculares 

(Kolodgie et al. 2001), é importante a busca contínua por outros marcadores de 

vulnerabilidade, para que sejam um complemento na caracterização deste tipo 

de placas. 

Vale ressaltar que testes diagnósticos bioquímicos e/ou de imagem para 

detecção da aterosclerose subclínica podem ser incorporados de forma 

individualizada em pacientes que apresentam história familiar de doença 

aterosclerótica precoce ou que sejam considerados como de risco 

intermediário, não sendo preconizados como ferramentas de rotina na 

estratificação de risco. 

A predição de risco cardiovascular com fatores de risco tradicionais tem tido 

um desempenho menos satisfatório em indivíduos idosos (Greenland et al. 

2004). Estudos clínicos e epidemiológicos mostraram relação consistente entre 

marcadores de estresse oxidativo e risco de doença cardiovascular. A 

utilização de biomarcadores, entre eles os relacionados ao estresse oxidativo, 

poderá acrescentar um poder preditivo adicional aos fatores de risco 

tradicionais neste grupo específico de indivíduos. 

O fato de a nitração proteica poder ser quantificada em cortes histológicos 

de placas ateroscleróticas contribui para a elucidação do perfil de expressão 

destas proteínas em segmentos de coronárias com placas ateroscleróticas de 

diferentes graus de gravidade da doença. Na literatura não existem estudos 

histopatológicos que comparem placas ateroscleróticas de diferentes perfis 

histopatológicos de um mesmo indivíduo e que correlacionem estas placas com 

marcadores envolvidos no agravamento da vulnerabilidade. Deste modo, 

propusemos o estudo que se segue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

2  OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve como objetivo principal quantificar proteínas 

nitradas em placas ateroscleróticas de segmentos de artérias coronárias de 

humanos em lâminas de secções e correlacionar com os diferentes graus de 

vulnerabilidade  ̸gravidade destas placas. 

 

2.1.1 Objetivos específicos 

a) Categorizar as placas em obstruções leve, moderada e severa a partir 

do estudo morfométricos das mesmas, e também em placa com 

presença de trombo para cada indivíduo, construindo assim um banco 

de placas ateroscleróticas; 

b) Verificar se há diferença no perfil de expressão das proteínas nitradas e 

de outros marcadores histológicos entre segmentos coronarianos com 

placas ateroscleróticas de diferentes graus de estenose e 

vulnerabilidade dos indivíduos; 

c) Classificar as placas em relação a propensão à formação de trombo em 

vulneráveis e não vulneráveis, além de instáveis, e assim analisa-las 

quanto aos níveis de proteínas nitradas e a presença de marcadores 

histológicos. 
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3  MÉTODOS 
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Este estudo foi desenvolvido em conjunto entre o Laboratório de Genética 

e Cardiologia Molecular e o Serviço de Patologia do Instituto do Coração 

(InCor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e 

foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clinicas da FMUSP processo número CEP 482/11. 

 

 

3.1 Amostragem 

Foram selecionados segmentos de artérias coronárias de 30 indivíduos 

cujo óbito foi decorrente de doença cardíaca isquêmica causada por 

aterosclerose. As amostras foram adquiridas durante os processos de 

necropsia dos indivíduos, os quais foram realizados no Instituto do Coração do 

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

entre os anos de 1998 e 2010. Durante os processos de necropsia, com o 

intuito de evitar o colapso das artérias, que interferiria na morfologia das 

mesmas, cada uma das artérias coronárias dissecadas foi submetida no 

momento da coleta ao processo de fixação com uma solução de formalina, em 

perfusão constante, à uma pressão pré-estabelecida próxima a pressão 

normal. Este procedimento foi realizado pelo patologista responsável pela 

necropsia e sua equipe técnica. Em seguida, as artérias foram seccionadas em 

segmentos de 1 em 1 centímetro, a partir da origem do vaso, e acondicionadas 

em recipientes próprios, cassetes plásticos para o preparo da peça. Após isso, 

foram identificadas com letras maiúsculas indicativas das iniciais de cada vaso 

e com algarismos arábicos correspondentes ao centímetro avaliado. Os 

segmentos foram, então, desidratados, clarificados ou diafanizados, 

impregnados e incluídos em parafina. As amostras então, devidamente 

armazenadas em blocos de parafina, fazem parte do acervo do Laboratório de 

Anatomia Patológica do InCor. Incluem segmentos de coronárias sem e com 

placas ateroscleróticas de diferentes graus de gravidade e vulnerabilidade.  

Os segmentos estudados foram selecionados a partir dos esquemas de 

dissecção das artérias coronárias, arquivados nas pastas dos laudos de 

autópsias. Nestes esquemas estão apresentadas as porcentagens das 
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obstruções, causadas por placas de aterosclerose, além de possíveis trombos 

parciais e oclusivos.  Apenas os indivíduos em que foi possível as 

identificações de todos os segmentos de interesse no esquema de dissecção 

de artérias coronárias, em uma pré-seleção, foram incluídos. Além disso, foi 

estabelecido que as necropsias tivessem sido realizadas pelo mesmo 

patologista, especialista em vasos coronários e aterosclerose. 

 

 

Figura 6. Modelo do esquema de dissecção de artérias coronárias com as 
porcentagens de obstrução por placas de aterosclerose. (CD= coronária direita; 
DP= descendente posterior; VPD=ventricular posterior direita; MD= marginal 
direita; VAD= ventricular anterior direita; CE= coronária esquerda; 
CX=circunflexa; VPE= ventricular posterior esquerda; ME= marginal esquerda; 
VAE= ventricular anterior esquerda; D= diagonalis; DA= descendente anterior; 
D1= 1º diagonal; D2= 2º diagonal e D3= 3º diagonal). 

 

 

3.2 Segmentos de Artérias Coronárias 

Independentemente do fato de a análise do grau de obstrução se 

mostrar limitada na determinação da instabilidade das placas, algumas 
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características envolvidas no agravamento da vulnerabilidade da placa se 

correlacionam positivamente com o aumento do grau de aterosclerose (Hassan 

et al. 2015).  

Diante disso, separamos as placas de forma objetiva em cinco grupos 

com graus de estenose de interesse, para caracterização e verificação das 

diferenças entre placas de obstrução leve, moderada e severa. E ainda, 

selecionamos placas com trombo e segmentos com grau de obstrução 

semelhante a estes. Isso permitiu a delineação das características 

predominantes nos segmentos, em relação à morfometria e ao conteúdo da 

placa, em cada classe. 

Para cada indivíduo selecionamos cinco segmentos de coronárias, 

totalizando 150 segmentos, que inicialmente foram classificados e analisados 

da seguinte forma: Grupo 1 – segmento de menor obstrução da árvore 

coronariana; Grupo 2 - segmento de obstrução moderada (entre 50 e 70%); 

Grupo 3 – segmento com a presença de trombo recente parcial ou oclusivo e ̸ 

ou ruptura; Grupo 4 – segmento com a mesma porcentagem de obstrução (ou 

a porcentagem de obstrução mais próxima) do segmento anterior, não 

apresentando trombo e ∕ou ruptura e Grupo 5 – segmento de maior obstrução 

da árvore coronariana.  

Através da análise microscópica, estes segmentos foram selecionados 

pela pesquisadora em conjunto com um profissional da área, do Laboratório de 

Anatomia Patológica do InCor. Os critérios de exclusão foram:  presença de 

trombo antigo recanalizado e de dissecção arterial.  

 

 

3.3 Preparo das amostras  

A partir do bloco de parafina de cada segmento de interesse, foram 

confeccionadas 20 lâminas, processadas em micrótomo regulado a 3µm de 

espessura.  Os cortes foram desparafinizados e mergulhados em xilol para em 

seguida serem hidratadas em soluções decrescentes de álcoois, 90%, 80%, 

70%, 50% e água. E nestas condições os cortes foram submetidos a 
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colorações específicas e a reações imuno-histoquímicas. Destas 20 lâminas de 

cada segmento, 1 foi utilizada para a coloração hematoxilina e eosina (HE), 1 

para a coloração Verhoeff e 1 para a coloração de Picrosírius. Além disso, 

foram utilizadas três lâminas para reações imuno-histoquímicas, 1 para 

identificação de macrófagos (CD68), 1 para linfócitos (CD3) e 1 para a 

quantificação de proteínas nitradas. Sendo que o restante das lâminas poderá 

ser utilizado para estudos futuros com outros marcadores. 

 

 

3.4 Histoquímica 

 

3.4.1 Coloração com Hematoxilina e Eosina: 

Para obtermos uma visão geral do tecido de modo a permitir a 

identificação dos elementos teciduais, os segmentos foram corados com 

hematoxilina e eosina.  Após a desparafinização, os cortes permaneceram por 

20 minutos em hematoxilina, seguido por lavagens com água, 1 minuto em 

água amoniacal, e 5 minutos em eosina. Foram desidratados e montados com 

lamínula. 

 

 

3.4.2 Coloração com Verhoeff: 

Para a visualização das fibras elásticas, estrutura de grande utilidade 

quando se deseja diferenciar as camadas íntima, média e adventícia, foi 

utilizada a coloração do tipo Verhoeff. As lâminas foram desparafinizadas, 

embebidas na solução para fibras elásticas de Verhoeff por 15 minutos, após a 

lavagem foram diferenciadas em cloreto férrico a 2%, colocado em tiossulfato 

de sódio 5% por 1 minuto, novamente lavadas, desidratadas e montadas com 

lamínula. 
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3.4.3 - Coloração com Picrosírius 

A quantificação das fibras de colágeno foi realizada na túnica intima, 

auxiliando através da coloração com Picrosírius. Após a desparafinização, as 

lâminas foram embebidas em solução saturada de ácido Pícrico e Sirus Red 

(F3Ba) por 60 minutos, lavadas, desidratadas e montadas com lamínula. 

 

 

3.5 Morfometria 

A análise morfométrica, utilizando-se os cortes submetidos à coloração 

de Verhoeff, foi realizada utilizando o microscópio de luz, na objetiva de 1x, 

associado a um analisador de imagem AxioVision Release 4.7.1 (Zeiss). As 

áreas foram delimitadas manualmente por ferramentas específicas do software, 

e os valores (em µm²) foram importados para o Excel. Foram realizadas 

medidas das áreas do lúmen (LU), lâmina elástica interna (LEI) e lâmina 

elástica externa (LEE). Quando existentes, foram realizadas as medidas da 

área do core lipídico (CL) e da espessura da capa fibrosa. Somente a medida 

da espessura da capa fibrosa foi realizada com a objetiva de 20x, permitindo 

assim uma aferição mais precisa. A área da placa (AP) foi determinada a partir 

do cálculo: AP = LEI – LU.  Para determinar a porcentagem de obstrução do 

segmento, foi usada a fórmula: %obstrução = AP*100/ LEI. Com a finalidade de 

estabelecer a porcentagem da área ocupada pelo core lipídico, foi usada a 

seguinte fórmula: %core = CL*100/ AP. O tamanho do vaso foi representado 

pela área da lâmina elástica externa.  

 

 

3.6 Imuno-histoquímica 

A técnica de imuno-histoquímica foi usada para a determinação da 

porcentagem da área ocupada por proteínas nitradas nas camadas intima e 

média de todos os segmentos de coronária envolvidos no estudo e também 

para a detecção de linfócitos e macrófagos nas camadas intima e adventícia 
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dos mesmos. As reações imuno-histoquímicas foram realizadas com os 

seguintes anticorpos primários, para a detecção de nitração total de proteínas, 

linfócitos e macrófagos, respectivamente: 

 anticorpo anti-nitrotirosina policlonal da MILLIPORE #06-284 

titulação de 5µL/mL; 

 anticorpo anti-CD3 policlonal da ABCAM #5690 na titulação de 

5µL/mL; 

 anticorpo anti-CD68 monoclonal ABCAM #955 na titulação de 

10µL/mL. 

 

Após desparafinização dos cortes foi utilizado para a recuperação 

antigênica, o reagente Dewaxing & Antigen Retrieval Beffer 1 (Referência: 

PMB1 -250, SPRING), um tampão de Citrato de Sódio (10mM - pH 6,0), em 

panela de pressão a 110ºC. Deixamos esfriar as lâminas por 30 minutos na 

bancada. Após lavagem dos cortes com tampão fosfato salino 1x, estes 

passaram pelo bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 

(H2O2) 10 volumes ou 3%. Em seguida, foram feitas lavagens com água 

corrente, já que o cloro retira o excesso de H2O2. Lavamos com tampão fosfato 

salino por 5 minutos. Para o bloqueio de ligações inespecíficas foi utilizada 

solução de caseína a 2% por 1 hora. O anticorpo primário de interesse foi 

diluído em tampão fosfato salino e incubado overnight, a 4°C. Para o controle 

negativo, substituímos o anticorpo primário pelo diluente do anticorpo na 

própria secção a ser testada. Após a retirada do anticorpo primário, foi 

realizada a lavagem com o tampão fosfato salino duas vezes por 10 minutos. 

Em seguida, os cortes foram incubados com um kit de detecção – Invitrogen 

Polymer Detection Kit, horseradish peroxidase (HRP) (Invitrogen #878983). 

Posteriormente à lavagem com tampão fosfato salino, a revelação dos cortes 

se deu pela utilização da diaminobenzidina – DAB, por 5 minutos, observando-

se sempre se a marcação em marrom não estava muito forte. Os cortes foram 

lavados com água, descartando-se a água utilizada no hipoclorito. Passaram 

por contra coloração com hematoxilina por 45 segundos, seguido de lavagem 
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com água corrente. Após a desidratação foram realizadas as montagens com 

resina permanente. 

 

3.7 Caracterização e Quantificação 

A quantificação da área ocupada pelas proteínas nitradas foi feita 

separadamente, nas túnicas intima e média. 

As imagens foram analisadas em microscópio de luz comum, utilizando 

a objetiva de 20x, associado a um analisador de imagens Axiovision Release 

4.7.1 (Zeiss). Em cada fotografia foi delimitada a túnica média e  ̸ ou a túnica 

íntima como área de interesse e aplicado um espectro predeterminado da cor 

marrom, permitindo assim a detecção automática.  As áreas ocupadas por 

proteínas nitradas foi determinada em ambas as camadas pela média 

aritmética das porcentagens de marcação positiva em marrom, dos campos 

cobrindo toda a extensão vaso em cada uma das camadas dos segmentos.   

Para a contagem de células inflamatórias, utilizamos um microscópio de 

luz comum na objetiva de 40x, associado ao analisador de imagens AxioVision 

Release 4.7.1 (Zeiss). Tanto os linfócitos como os macrófagos foram 

identificados pela marcação positiva em marrom.  Na adventícia o número em 

/mm² foi determinado dividindo-se o número total de células coradas em 

marrom pelo número de campos analisados e, finalmente, o valor foi dividido 

pela área do campo, 0,6mm². Para chegarmos ao número de células na íntima 

com marcação positiva, realizamos a contagem e dividimos pela área de 

tecido, obtendo assim o número em /mm².   Nas duas camadas as contagens 

foram feitas em campos em uma faixa na vertical e outra na horizontal, ou seja, 

de modo que as contagens cobrissem uma área do vaso em forma de cruz. 

A quantificação de fibras de colágeno, com marcação positiva em 

vermelho, foi realizada na camada intima e em campos selecionados em uma 

faixa vertical e outra horizontal no vaso, ou seja, novamente em cruz. Foi 

utilizada a objetiva de 20x, associado ao mesmo analisador de imagens 

anteriormente citado. 
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As placas foram classificadas em dois grupos: vulneráveis e não 

vulneráveis, e assim analisadas. A classificação de placas vulneráveis foi 

baseada nos seguintes critérios: core lipídico maior ou igual a 35% da área da 

placa, espessura da capa fibrosa menor ou igual a 65µm (Kolodgie et al. 2001) 

e,  como critério secundário, apresentar alto número de células inflamatórias na 

túnica intima ou adventícia. Ou ainda demonstrar ruptura de placa. Sendo as 

demais placas consideradas não vulneráveis. 

As análises histológicas foram realizadas no Laboratório de Anatomia 

Patológica do InCor, sendo a leitura das lâminas realizada por uma única 

examinadora. 

 

 

3.8 Análises Estatísticas 

 Foi construído um banco de dados com os valores obtidos com o estudo 

morfométrico dos segmentos e outras mensurações. Os segmentos foram 

divididos e organizados em 5 grupos, e as medidas incluíram porcentagem de 

obstrução, área do lúmen (mm²), área da placa (mm²), área do vaso (mm²), 

área do core lipídico (mm²), porcentagem da área ocupada pelo core lipídico na 

placa, espessura da capa fibrosa (µm), além dos valores obtidos com a 

quantificação da porcentagem das proteínas nitradas, do número células 

inflamatórias (linfócitos e macrófagos) e porcentagem de colágeno igualmente 

realizada em cada um dos Grupos (I, II, III, IV e V). Os indivíduos foram 

categorizados em relação ao sexo e também quanto à presença ou não de 

fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo e 

dislipidemia, e estas informações foram incluídas no mesmo banco de dados. 

 Para verificar se a presença de determinado fator de risco no indivíduo 

influenciou os níveis de proteínas nitradas nas camadas média e íntima no 

vaso, ajustamos um modelo hierárquico, um modelo caracterizado pela 

presença de unidades experimentais agrupadas em unidades maiores. Ou 
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seja, nos permitiu considerar o conjunto das observações do segmento de cada 

grupo dentro de cada indivíduo.  

 Análises comparativas por teste de Friedman foram feitas para as 

variáveis morfométricas. Um teste utilizado quando os indivíduos são 

distribuídos por mais de três situações experimentais, aplicado então nos 

indivíduos deste estudo, pois analisamos cinco segmentos de um mesmo 

indivíduo. 

 As medidas morfométricas, e as relacionadas à composição da placa 

(nitração proteica, inflamação e colágeno), obtidas em cada um dos grupos aos 

quais os segmentos foram divididos, foram comparadas entre si através do 

teste de correlação de Spearman, uma alternativa comum aplicada para se 

medir a associação entre duas variáveis dentro de um mesmo grupo. 

 Os dados obtidos neste estudo possuem uma estrutura de agrupamento, 

e os modelos hierárquicos permitem especificar dados com estas 

características. A estrutura de agrupamento é o sujeito, pois foram utilizadas 

coleções de cinco segmentos coronarianos, tanto com quanto sem placas 

ateroscleróticas, de cada sujeito. Considerando que as artérias coronárias de 

um mesmo indivíduo foram submetidas às mesmas condições de ambiente 

vascular, mas a condições diferentes em relação aos outros indivíduos, estas 

diferenças entre os sujeitos poderiam mascarar possíveis discrepâncias entre 

os segmentos dos Grupos com placa aterosclerótica (II, III, IV e V).  

Para saber se estatisticamente o agrupamento faz sentido, ou seja, se o 

fato de considerarmos o indivíduo levar a diferenças na análise, realizamos o 

teste de razão de verossimilhança. Este teste foi executado entre um modelo 

hierárquico generalizado (quando se leva em consideração o indivíduo no 

ajuste do modelo) e um modelo linear generalizado (quando não se leva em 

consideração o indivíduo no ajuste do modelo), para testar a significância dos 

conjuntos de observações dentro de cada indivíduo. Com a significância do 

teste, concluiu-se que se considerando o indivíduo, este exerce influência 

sobre o resultado.  
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Tabela 1. Efeito aleatório do indivíduo para os parâmetros morfológicos, 
bioquímicos e infamatórios. 

Teste da razão de verossimilhança 

  Correlação intra-classe p-valor 

Área do lúmen (mm²) 0,259 <0,01 

Área da placa 0,225 0,000107 

Área do vaso 0,217 0,000198 

Área core lipídico (mm²) 0,403 <0,01 

Core lipídico (%) 0,217 0,0347 

O Colágeno 0,644 <0,01 

Linfócitos camada adventícia 0,349 <0,01 

Linfócitos camada íntima 0,210 1,00E+00 

Macrófagos camada adventícia 0,227 0,000606 

Macrófagos camada íntima 0,003 1,00E+00 

Nitração camada média 0,388 <0,01 

Nitração camada íntima 0,323 <0,01 

 

 Diante da significância do teste, a variância residual foi dividida em um 

componente de variância residual entre os indivíduos, e o componente de 

variância residual interna, ou seja, dentro do indivíduo. Causas externas, como 

por exemplo os fatores de risco para eventos cardíacos, representam 

características do indivíduo que muitas vezes não podem ser estimadas ou 

mensuradas e, devido a esse fato, há uma indução à utilização de uma 

correlação entre os segmentos do mesmo sujeito (correlação intra-classe). 

Apesar de que o mecanismo patofisiológico central é assumidamente o mesmo 

independentemente do conjunto de fatores de risco apresentado, a presença 

de algum destes fatores de risco em particular e sua intensidade adicionam 

particularidades na apresentação da aterosclerose em cada indivíduo. Assim, 

como já mencionado, quando não se leva isto em consideração podemos estar 

mascarando o comportamento das variáveis nos segmentos dos diferentes 

Grupos pelas diferenças entre os sujeitos. 
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 Comparamos aspectos morfométricos e de vulnerabilidade entre 

segmentos de artérias coronárias sem placa (Grupo I), e placas 

ateroscleróticas que apresentaram obstrução intermediária (Grupo II), 

realizado, novamente, através do modelo hierárquico. 

 Observamos que dentro do Grupo III, o grupo com o desfecho mais 

grave, os segmentos apresentaram diferentes causas do trombo: ruptura e 

erosão de placa. Diante disto, e com base de descrições sobre ambos os tipos 

de placas na literatura, tornou-se interessante verificar possíveis diferenças em 

relação às variáveis que estamos medindo nos dois perfis de placas. Neste 

caso, levamos somente o grupo de placa aterosclerótica com trombo, e não o 

indivíduo, em consideração no ajuste do modelo. Utilizamos, então, um modelo 

linear generalizado. Assim, ajustamos este com distribuição gama, em que 

levamos em consideração os segmentos do Grupo III e sua classificação: 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … ,30 

Com 

𝑋𝑖 = {
1, 𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝐼𝐼 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖,
0, 𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝐼𝐼 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑟𝑜𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑖.

 

Sendo 𝑌𝑖, a variável resposta para o segmento do Grupo III. 

 

 Tomando como base as diferenças em vários aspectos observados 

entre os segmentos do Grupo III, ruptura e erosão de placa, tornou-se 

interessante a divisão dos indivíduos em duas categorias: os indivíduos que 

apresentaram ruptura de placa (n=19) como causa do trombo e os indivíduos 

que apresentaram erosão (n=11) como causa de trombo. Diante deste cenário, 

uma análise adicional foi realizada somente com os grupos dos segmentos 

com placa aterosclerótica (II, III, IV e V) de cada indivíduo. Para isto, foi 

necessária a utilização de segmento de um grupo de referência, o qual 

pudesse ser utilizado como parâmetro ao ser comparado com os segmentos 

dos outros grupos com placas ateroscleróticas. O segmento do grupo II foi 

selecionado, pois apresentava o perfil menos aterogênico. Foi realizado um 

estudo comparativo do segmento de referência com os segmentos dos Grupos 

 



 29 

INDIVÍDUOS QUE APRESENTARAM RUPTURA DE PLACA NO GRUPO III 

INDIVÍDUOS QUE APRESENTARAM EROSÃO DE PLACA NO GRUPO III 

III, IV e V, separadamente em cada uma das categorias. Ou seja, os indivíduos 

que apresentaram ruptura de placa (n=19) como causa do trombo, tiveram os 

seus segmentos dos Grupos III, IV e V comparados em relação ao Grupo II 

desta categoria e, da mesma forma, para os indivíduos que apresentaram 

erosão (n=11) como causa de trombo estas mesmas análises foram feitas com 

os Grupos III, IV e V em relação ao Grupo II destes indivíduos. Então: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a utilização dos segmentos do Grupo II, comparando-os com 

segmentos de lesões avançadas que não causaram um evento agudo mostra 

se há aumento ou não nos valores de determinadas características em placas 

que refletem o progresso da aterosclerose (IV e V), ou se a intensificação 

destas características se dá somente quando há o desfecho mais grave 

(trombo). Os segmentos do grupo I não foram incluídos nesta análise, pois o 

interesse era avaliar o comportamento das variáveis em segmentos 

apresentando a doença, além disso, diferenças entre segmentos sem placa e 

segmentos acometidos por placa são esperadas e já amplamente estudadas. 

Grupo II (n=19) 

Grupo V (n=19) 

Grupo IV (n=19) 

Grupo III (n=19) 

Grupo II (n=11) 

Grupo III (n=11) 

Grupo IV (n=11) 

Grupo V (n=11) 
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   A separação dos indivíduos em duas categorias (apresentando ruptura ou 

erosão como causa de trombo nos segmentos do Grupo III) é justificável, pois 

apesar de haver estudos que descrevam um caráter sistêmico de alguns 

marcadores no desenvolvimento da erosão da placa, o contrário também foi 

relatado. Apesar de apresentar características que se assemelham a de placas 

estáveis, o perfil não vulnerável de segmentos com erosão de placa é 

controverso. Além disso, é interessante verificar se as diferenças entre um 

segmento com ruptura de placa e um segmento com uma placa de perfil menos 

aterogênico são as mesmas quando se compara este com um segmento com 

erosão de placa.  

Assim, utilizamos o seguinte modelo, considerando o indivíduo e não 

somente os grupos:  

 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖 + (1|𝐷𝐼𝐼) + 𝜀𝑖, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3, … , 30. 

 Onde   

𝑋𝑖 = {

0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼, 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖,
  1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝐼𝐼, 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖,
2, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐼𝑉, 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖,
3, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑉, 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖,

 

e (1|𝐷𝐼𝐼) é o termo que considera o agrupamento dos segmentos por individuo. 

 

Em outra análise, para verificar se houve variação nos parâmetros 

morfométricos, no colágeno e nos níveis de marcadores inflamatórios e de 

stress oxidativo em placas vulneráveis ou não, adicionamos ao modelo 

hierárquico o fator vulnerável e não vulnerável no efeito fixo. 

 Para todas as análises foi adotado como significância p<0,05. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  RESULTADOS 
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4.1 Caracterização dos indivíduos com placa aterosclerótica 

Na tabela (2) encontram-se as informações da amostra estudada (n=30), 

na qual 53,3% são do sexo masculino, e a média de idade foi de 65,13 anos. O 

principal fator de risco associado observado foi hipertensão arterial sistêmica, 

presente em 87% dos casos, seguido de diabetes mellitus, observado em 

quase 60% dos indivíduos. A baixa porcentagem de indivíduos apresentando 

dislipidemia foi decorrente, muito provavelmente, da falta de dados pelo não 

acompanhamento de alguns indivíduos pelo hospital. Nenhum dos fatores de 

risco apresentou associação com a porcentagem de nitração nas camadas 

média e íntima. 

 

 

Tabela 2. Parâmetros clínicos da população em estudo. 

 
Masculino 

(n=16) 
Feminino 

(n=14) 
Total 

Idade (Anos) 64,8 ± 10,11 65,42 ± 11,02 65,13 

Fatores de Risco (%)    

Hipertensão 81,25 92,85 87 

Diabetes 62,5 57,14 59,8 

Tabagismo 71,42 28,57 50 

Dislipidemia 43,75 21,42 32,6 

Os valores foram apresentados como média ± desvio padrão e porcentagem 

 

 

 

4.2 Caracterização morfométrica dos segmentos coronarianos 

Na tabela (3) estão os dados morfométricos dos segmentos 

coronarianos de todos os indivíduos, separados em cinco grupos, de acordo 

com a porcentagem de obstrução como descrito anteriormente.  
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As diferenças estatísticas observadas foram previsíveis. O Grupo I 

apresentou diferença em relação aos Grupo II, III, IV e V no que diz respeito à 

área do vaso. A área da placa no Grupo II foi significativamente menor apenas 

em relação ao Grupo III.  

 

 

4.3 Caracterização dos parâmetros bioquímicos e inflamatórios dos 

segmentos coronarianos. 

As informações, que caracterizam os segmentos dos grupos I, II, III, IV e 

V de todos os indivíduos em relação aos parâmetros bioquímicos e 

inflamatórios, estão dispostos na tabela (4).  

Na camada íntima, de forma inesperada o Grupo I apresentou altos 

níveis de nitração proteica. Nestes segmentos não consideramos a marcação 

positiva do endotélio para evitar valores superestimados da porcentagem da 

nitração proteica na camada íntima. No entanto, os valores continuaram altos. 

Considerando a detecção de proteínas nitradas no endotélio deste grupo, a 

média foi de 12,4% ± 7,38 (não demonstrado na tabela), valor 

significativamente mais alto em relação a todos os outros grupos. 

Como esperado, o número de células inflamatórias apresentou diferença 

significativa quando comparamos os segmentos dos grupos II, III, IV e V com 

os segmentos do Grupo I sem placa, sabidamente minimamente inflamados. 
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Tabela 3. Dados morfométricos dos segmentos coronarianos de todos os indivíduos. 

  Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Obstrução (%) 24,3 ± 14,84 56,57 ± 9,99 75,9 ± 10,79 74,54 ± 9,21 88,59 ± 6,77 

Área do Lúmen (mm²) 1,82 ± 0,59 2,17 ± 1,74 1,61 ± 0,97 1,28 ± 0,85 0,52 ± 0,45 

Área Placa (mm²) 

 

2,70 ± 2,08˟ 6,04 ± 4,23 3,93 ± 2,65 3,70 ± 2,05 

Core Lipídico (%) 

 

32,74 ± 10,51 33,4 ±10,71 29,48 ± 10,34 33,25 ± 15,23 

Área do core lipídico (mm²)  0,93 ± 0,48 2,62 ± 1,84 1,24 ± 0,74 1,41 ± 1,43 

Espessura capa fibrosa 

(µm) 

 

167,39 ± 101,85 83,05 ± 95,50 193,25 ± 132,41 175,69 ± 101,28 

Área do vaso (mm²) 3,23 ± 4,50* 6,08 ± 4,14 9,14 ± 5,51 6,36 ± 3,88 5,15 ± 2,76 

*p< 0,05 comparando com os grupos II, III, IV e V. ˟ p< 0,05 comparando com o grupo III Os valores foram apresentados como 
média ± desvio padrão ou porcentagem. 
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Tabela 4. Parâmetros bioquímicos e inflamatórios dos segmentos coronarianos de todos os indivíduos. 

  Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Colágeno (%) 

 

30,29 ± 27,18 32,36 ± 23,29 33,24 ± 26,75 28,43 ± 23,57 

Linfócitos camada adventícia (céls/mm²) 15,95 ± 16,98˭ 42,42 ± 49,77 94,93 ± 104,92 35,46 ± 42,98 37,1 ±29,37 

Linfócitos camada íntima (céls/mm²) 0,75 ± 2,57* 15,07 ± 14,46 25,5 ± 26,55 12,19 ±10,87 22,7 ± 17,97 

Macrófagos camada adventícia (céls/mm²) 19,94 ±29,07˟ 22,09 ± 15,71 42,66 ±42,90 29,17 ± 29,96 29,35 ±27,36 

Macrófagos camada íntima (céls/mm²) 1,2 ±3,1* 8,74 ±7,62 16,72 ± 14,03 9,77 ± 6,39 10,6 ± 7,85 

Nitração camada média (%) 11, 20 ±  7,43 11,64  ± 6,12 12,41  ± 6,95 11,34  ± 5,31 12,11  ± 5,7 

Nitração camada íntima (%) 7,96 ± 3,39 ̾ 6,29 ± 2,98 7,76 ± 3,79 5,47 ± 2,51 5,27 ± 3,19 

˭p< 0,05 comparando os grupos II, III e V. ˟p< 0,05 comparando com o grupo III.  *p< 0,05 comparando com os grupos II, III, IV e 

V.   ̾  p< 0,05 comparando os grupos IV e V. Os valores foram apresentados como média ± desvio padrão.  
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4.4 Correlações de Spearman 

Para medir o grau de relação positiva ou negativa entre duas variáveis 

dentro de um mesmo grupo (I, II, III, IV ou V), as medidas obtidas em cada um 

dos cinco segmentos foram correlacionadas, e os resultados estão 

demonstrados na tabela (5). Foram apresentados apenas os resultados de 

relevância para a pesquisa ou aqueles em que havia correlação significativa 

em pelo menos um dos Grupos. 

 

 

Tabela 5. Resultados das análises de correlações entre os aspectos 
morfológicos, bioquímicos e inflamatórios 

    
GRUPO  

I 
GRUPO 

II 
GRUPO 

III 
GRUPO 

IV 
GRUPO 

V 

    Obstrução (%) 

LEE (mm²) r 0,251 -0,227 0,403 0,328 -0,316 

 
p 0,181 0,227 0,027 0,077 0,089 

 
n 30 30 30 30 30 

    Core lipídico (%) 

LEE (mm²) r --- 0,33 0,665 0,179 -0,05 

 

p --- 0,42 0,001 0,478 0,854 

 

n --- 8 21 18 16 

Área da placa (mm²) r --- 0 0,727 0,195 0,032 

 

p --- 1 0 0,438 0,905 

 

n --- 8 21 18 16 

espessura da capa fibrosa (µm) r --- -0,786 -0,412 -0,591 -0,088 

 

p --- 0,021 0,064 0,01 0,745 

 

n --- 8 21 18 16 

obstrução (%) r --- -0,31 0,301 0,358 0,376 

 

p --- 0,456 0,184 0,145 0,151 

 

n --- 8 21 18 16 

    Linfócitos camada íntima (céls/mm²) 

Linfócitos camada adventícia 
(céls/mm²) 

r -0,067 0,439 0,592 0,258 0,442 

 

p 0,737 0,019 0,001 0,185 0,019 

 

n 28 28 28 28 28 

Área da placa (mm²) r --- 0,01 0,57 0,021 0,522 

 

p --- 0,961 0,002 0,915 0,004 

 

n --- 28 28 28 28 
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    Macrófagos camada íntima (céls/mm²) 

Macrófagos camada adventícia 
(céls/mm²) 

r 0,177 0,297 0,441 0,307 0,613 

 

p 0,408 0,159 0,031 0,145 0,001 

 

n 24 24 24 24 24 

Área da placa (mm²) r --- 0,17 0,251 0,499 0,015 

 

p --- 0,427 0,237 0,013 0,945 

 

n --- 24 24 24 24 

LEE (mm²) r 0,505 0,129 0,199 0,488 -0,122 

 

p 0,012 0,547 0,35 0,016 0,569 

 

n 24 24 24 24 24 

    Nitração proteica camada íntima (%) 

Nitração proteica camada média 
(%) 

r 0,379 0,568 0,508 0,377 0,196 

 

p 0,039 0,001 0,004 0,04 0,298 

 

n 30 30 30 30 30 

Linfócitos camada íntima 
(céls/mm²) 

r -0,401 0,031 0,287 0,001 0,221 

 

p 0,035 0,877 0,139 0,994 0,259 

 

n 28 28 28 28 28 

Macrófagos camada adventícia 
(céls/mm²) 

r -0,311 -0,279 -0,289 0,22 -0,429 

 

p 0,139 0,187 0,171 0,302 0,036 

 
n 24 24 24 24 24 

    Nitração proteica camada média (%) 

LEE (mm²) r -0,202 -0,007 0,156 -0,366 -0,259 

 

p 0,284 0,969 0,411 0,047 0,167 

  n 30 30 30 30 30 

 

r= coeficiente de correlação de Spearman p= significância n= tamanho da 
amostra 

 

 

4.4.1  Correlações entre os parâmetros morfométricos 

Dentre as variáveis medidas, destacamos a boa correlação somente no 

Grupo III entre a porcentagem de área ocupada pelo core lipídico na placa e a 

área da lâmina elástica externa (LEE) (r=0,665, p=0,001) e também entre a 

porcentagem da área ocupada pelo core lipídico na placa e a área da placa 

(r=0,727, p<0,001), evidenciando a contribuição destas características no 

agravamento da vulnerabilidade da placa (Figura 7). 
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Figura 7. Correlação de Spearman entre as variáveis morfométricas: 
porcentagem de área ocupada pelo core lipídico na placa, área da LEE, área 
da placa. r= coeficiente de correlação de Spearman e p= significância. 

 

 

Como esperado a porcentagem da área ocupada pelo core lipídico na 

placa se correlacionou de forma negativa com a espessura da capa fibrosa, 

que foi observado nos Grupos II, III e IV (r= -0,786, p=0,021, r=-0,729, p=0,044 

e r= -0,591, p=0,01, respectivamente), demonstrado na figura 8.  
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Figura 8. Correlação de Spearman entre as variáveis morfométricas: área 
ocupada pelo core lipídico na placa, espessura da capa fibrosa. r= coeficiente 
de correlação de Spearman e p= significância. 
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4.4.2 Correlações entre os parâmetros morfométricos, inflamatórios e 

bioquímicos 

 

O número de linfócitos na camada adventícia se correlacionou 

positivamente de forma significativa com o número destas células na camada 

íntima, nos Grupos II, III e V (r=0,439, p=0,19, r=0,592, p=0,001 e r=0,442, 

p=0,019 respectivamente) (Figura 9). Em relação aos macrófagos a correlação 

entre as duas camadas do vaso se deu apenas nos segmentos dos Grupos III 

e V (r=0,441, p=0,031 e r=0,613, p=0,001), como pode ser observado na figura 

10.  
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Figura 9. Correlação de Spearman entre as variáveis inflamatórias: número de 
linfócitos na camada íntima e na camada adventícia r= coeficiente de 
correlação de Spearman e p= significância. 
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Figura 10. Correlação de Spearman entre as variáveis inflamatórias: número de 
macrófagos na camada íntima e na camada adventícia r= coeficiente de 
correlação de Spearman e p= significância. 

 

 

Foi observada uma alta correlação entre os linfócitos localizados na 

camada íntima nos Grupos III e V em relação à variável área da placa (r=0,522, 

p=0,004 e r=0,57, p=0,002) (Figura 11). Somente quando analisamos o Grupo 

IV, que apresenta grau de obstrução similar ao Grupo III, mas ausência de 

trombo, uma associação foi encontrada entre o número de macrófagos na 

camada íntima e a área da placa (r=0,499, p=0,013). Uma associação entre 

estas células inflamatórias na camada íntima e a área da LEE também foi 

verificada apenas no Grupo IV (r=0,488, p=0,016) (Figura 12).  
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Figura 11. Correlação de Spearman entre a área da placa e número de 
linfócitos). r= coeficiente de correlação de Spearman e p= significância. 

 

 

 

Figura 12. Correlação de Spearman entre e área da placa, área do vaso e 
número número de macrófagos. r= coeficiente de correlação de Spearman e p= 
significância. 

 

 

Há uma forte correlação entre a porcentagem de área ocupada por 

proteínas nitradas na camada média e na camada íntima nos Grupo II e III 

(r=0,568, p=0,001 e r=0,508, p=0,004 respectivamente).  

 

 

Figura 13. Figura. Correlação de Spearman entre e a nitração na camada 
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média e a nitração na camada íntima. r= coeficiente de correlação de 
Spearman e p= significância. 

 

 

4.5 Comparação Grupo I e II  

 

A partir da comprovação de que o comportamento das medidas das 

variáveis é diferente de acordo com o indivíduo, optamos por fazer as análises 

através do modelo hierárquico. Apesar de estudos feitos a partir de autópsias 

descreverem detalhadamente lesões de diferentes perfis morfológicos, pouco 

se sabe sobre as alterações morfométricas e de marcadores de vulnerabilidade 

entre segmentos de artérias coronárias humanas sem placa e placas 

ateroscleróticas que apresentaram obstrução moderada dentro de um mesmo 

indivíduo. 

 Nesta análise utilizamos o Grupo I como referência e com o valor da 

estimativa tivemos a dimensão da diferença nas variáveis do Grupo II em 

relação ao Grupo I. Os dados morfométricos estudados, ou seja, as áreas do 

lúmen, da placa e do vaso foram significativamente maiores no Grupo II 

quando comparados ao grupo I, de menor obstrução. Observamos maior 

número de linfócitos e macrófagos por milímetro quadrado no Grupo II, na 

camada adventícia e íntima, respectivamente. De forma inesperada, a 

porcentagem de proteínas nitradas na camada íntima do Grupo II foi menor, 

sendo que esta variável não apresentou diferença quando medida na camada 

média. Estes resultados são apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6. Estudo comparativo do comportamento das medidas entre os Grupos 
I e II 

  Estimativa (β) p - valor 

Área do lúmen (mm²) 0,3535 0,01947 

Área da placa (mm²) 1,06837 <0,001 

Área do vaso (mm²) 0,8268 <0,001 

Linfócitos camada íntima céls ̸ (mm²) --- --- 

Linfócitos camada adventícia 0,9589 0,00109 

Macrófagos camada íntima céls ̸ (mm²) 2,06483 <0,001 

Macrófagos camada adventícia --- --- 

Nitração camada íntima (%) -0,2279 0,0088 

Nitração camada média (%) 0,10628 0,228 

 

 

4.6 Comparação dentro do Grupo III (com presença de trombo) 

O Grupo III, embora com trombos, pode ser dividido em dois subgrupos 

devido suas causas: ruptura e com erosão de placa. Assim, foi realizada uma 

comparação entre esses dois subgrupos. Os segmentos com erosão de placa 

foram usados como referência. A estimativa nos deu a dimensão da diferença 

das variáveis do subgrupo da ruptura de placa em relação ao subgrupo da 

erosão de placa.  

Entre os aspectos morfométricos, somente a área do lúmen não variou 

entre os subgrupos. Medidas de determinadas variáveis implicadas na 

vulnerabilidade da placa como as áreas da placa, do vaso e do core lipídico, 

além da porcentagem da área ocupada pelo core lipídico na placa, foram 

significativamente maiores no subgrupo com ruptura de placa. 

Inesperadamente, a porcentagem de colágeno na camada íntima, importante 

característica envolvida na instabilidade da placa, não variou entre os 

subgrupos. O número de linfócitos na camada íntima e na camada adventícia 

foi mais alto no subgrupo com ruptura de placa, mas o mesmo resultado não foi 

observado em relação ao número de macrófagos em ambas as camadas. 

Pudemos observar aumento na porcentagem da área ocupada por marcadores 
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de estresse oxidativo, as proteínas nitradas, na camada íntima dos segmentos 

com ruptura em relação aos que apresentaram erosão de placa. Na camada 

média não foi observada diferença entre os subgrupos em relação a esta 

variável (Tabela 7). 

Tabela 7. Estudo comparativo do comportamento das medidas entre os 
subgrupos ruptura e erosão. 

  Estimativa (β) p – valor 

Área do lúmen  (mm²) 0,1905 0,29379 

Área da placa 0,7323 0,00158 

Área do vaso 0,628 0,00422 

Área core lipídico (mm²) 0,8646 0,00122 

Core lipídico (%) 0,5299 0,00023 

Colágeno -0,373  0,211 

Linfócitos camada adventícia 1,0785 0,0119 

Linfócitos camada íntima 1,2566 0,00036 

Macrófagos camada adventícia 0,2358 0,584 

Macrófagos camada íntima 0,1888 0,606 

Nitração camada média 0,3325 0,12 

Nitração camada íntima 0,3586 0,0385 

 

 

4.7 Comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II 

Quando analisamos todos os grupos apresentando placa aterosclerótica, 

levando-se em consideração o fato de serem do mesmo indivíduo, utilizamos o 

Grupo II como referência para a comparação com os segmentos dos demais 

grupos: III, IV e V. Optamos por este grupo como referência, pois é o grupo que 

apresenta obstrução moderada e é predominantemente composto por placas 

com o fenótipo menos aterogênico. Deste modo, pudemos observar em relação 

a lesões com este fenótipo de cada indivíduo, se houveram características 

determinantes da vulnerabilidade com valores significativamente diferentes nas 

lesões dos Grupos IV e V. Estes grupos refletiram o progresso da aterosclerose 

e apresentam um grau crítico de estenose. Ou ainda, se estas diferenças foram 
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observadas somente quando a placa apresentou o fenótipo mais grave, ruptura 

de placa e ̸ ou formação de trombo (Grupo III). 

Nesta análise, trabalhamos com uma distribuição com a função de 

ligação inversa, onde os valores de β tem sinal contrário obtido com a função 

de ligação canônica, isso devido a parametrização da distribuição gama. Ou 

seja, o sinal negativo ( - ) indica que há aumento nos valores daquela variável 

em relação ao segmento de referência.  

Analisamos os indivíduos separadamente, em duas categorias, de 

acordo com a causa do trombo no Grupo III. Os indivíduos apresentando 

ruptura de placa como causa do trombo tiveram os segmentos do Grupo II 

comparados aos segmentos dos demais grupos com placas ateroscleróticas 

(Grupos III, IV e V) correspondentes a estes indivíduos, sendo este chamado 

de subgrupo ruptura. Em outro subgrupo, em que a causa do trombo foi a 

erosão da placa, o Grupo II dos indivíduos pertencentes a esta classificação foi 

comparado com os respectivos Grupos III, IV e V, sendo este chamado de 

subgrupo erosão. 

 

 

4.7.1 Análise comparativa entre segmentos dos indivíduos que apresentaram 

ruptura como causa do trombo. 

 

Foi observado que a área do lúmen estava mais preservada nos Grupos 

III, IV e V em relação ao Grupo II, nos indivíduos deste subgrupo. Além disso, 

verificamos que no Grupo III o valor da área da placa foi significativamente 

mais alto em relação ao grupo de referência. Interessantemente o Grupo V, ou 

de maior obstrução, apresentou área do vaso significativamente menor em 

relação ao grupo de obstrução moderada.  
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Tabela 8. Análise dos segmentos dos indivíduos que apresentaram ruptura como causa do trombo. 

 

Grupo III Grupo IV Grupo V 

  Estimativa (β) p  valor Estimativa (β) p  valor Estimativa (β) p valor 

Área do lúmen (mm²) -0,271 0,023 -0,577 <0,01 -1,075 <0,01 

Área da placa (mm²) -0,160 <0,01 -0,050 0,11 -0,033 0,37 

Área do vaso (mm²) -0,048 <0,01 0,019 0,227 0,052 0,01 

Área core lipídico (mm²) --- --- --- --- --- --- 

Core lipídico (%) --- --- --- --- --- --- 

Colágeno (%) 0,003 0,462 0,007 0,107 0,009 0,07 

Linfócitos camada adventícia (mm²) -0,026 <0,01 -0,007 0,56 -0,016 0,11 

Linfócitos camada íntima céls ̸ (mm²) -0,041 <0,01 -0,003 0,814 -0,028 0,002 

Macrófagos camada adventícia (mm²) -0,023 <0,01 -0,015 <0,01 -0,013 0,007 

Macrófagos camada íntima céls ̸ (mm²) -0,044 <0,01 -0,001 0,449 -0,011 0,430 

Nitração camada média (%) -0,059 0,741 -0,007 0,969 0,142 0,428 

Nitração camada íntima (%) -0,032 <0,01 0,026 0,052 0,042 0,02 
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Relativo à composição da placa, observamos que os indivíduos deste 

subgrupo não apresentaram diferença entre os Grupos III, IV e V e o grupo de 

referência, na porcentagem de colágeno na camada íntima. Foi demonstrado 

um número significativamente mais alto de linfócitos e macrófagos nas 

camadas adventícia e íntima no Grupo III, em relação ao grupo II de obstrução 

moderada. Porém, quando analisamos os grupos com grau de estenose crítico 

e sem trombo (Grupos IV e V), verificamos que o Grupo IV apresentou uma 

quantidade consideravelmente maior somente de macrófagos na adventícia, 

em relação ao Grupo II. Número maior de macrófagos na adventícia também 

encontrado no Grupo V que, além disso, também mostrou número 

significativamente maior quantidade de linfócitos na camada íntima, em relação 

ao grupo de referência. Na figura (14) observamos imagens representativas de 

linfócitos e macrófagos nas camadas adventícia e íntima.  

 

Figura 14. Figura demonstrando a marcação de linfócitos na camada íntima 
(A), na camada adventícia (B) e macrófagos na camada íntima (C) e camada 
adventícia (D). 
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Ainda relativamente à composição da placa, verificamos que a 

porcentagem de proteínas nitradas foi significativamente mais baixa na camada 

íntima no Grupo V em relação ao Grupo II. Porém, quando confrontamos o 

grupo de referência com o grupo apresentando o desfecho mais grave, ou o 

Grupo III, observamos que a nitração proteica na camada íntima deste grupo é 

consideravelmente maior que a do grupo de referência, como pode ser 

observada na figura (15). Todos os resultados podem ser observados nas 

figuras 16 a 20. 

 

 

Figura 15. Figura demonstrando marcação positiva para proteínas nitradas em 
um segmento do Grupo III e com ruptura de placa (acima) e em um segmento 
do Grupo II. (objetiva de 20x). 
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4.7.2 Análise comparativa entre segmentos dos indivíduos que apresentaram 

erosão como causa do trombo. 

Quando os indivíduos com ruptura de placa foram analisados, notamos 

diferenças significativas nos Grupos III, IV e V em relação ao grupo de 

referência em um grande número de variáveis. Os indivíduos com erosão de 

placa como causa do trombo apresentaram resultados com um padrão muito 

diferente em relação ao subgrupo com trombo.  

Aspectos morfométricos implicados na vulnerabilidade da placa não 

apresentaram diferença significativa entre o grupo com desfecho mais grave 

desta categoria (erosão de placa – Grupo III), os Grupos IV e V e o grupo de 

referência. Exceto a área do lúmen do Grupo V, que foi a única variável 

relacionada aos estudos morfométricos que aumentou de forma significativa 

em relação ao Grupo II dos indivíduos desta categoria. De forma interessante, 

verificamos que o número de linfócitos na camada adventícia foi 

significativamente mais baixo no Grupo V em relação ao Grupo II, foi a única 

diferença relativa ao número de células inflamatórias observada entre os 

grupos dos indivíduos desta categoria. No que diz respeito à composição da 

placa, nem a porcentagem de colágeno na camada íntima, tampouco a 

porcentagem da área ocupada por proteínas nitradas nas camadas média e 

íntima variaram nos Grupos III, IV e V quando comparados ao grupo de 

referência. Estes dados mostram que aspectos relacionados à vulnerabilidade 

das placas não se apresentam de forma difusa nos indivíduos que 

apresentaram erosão de placa como causa do trombo. 

Os resultados podem ser observados nas figuras 16 a 20. 
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Tabela 9. Análise comparativa entre segmentos dos indivíduos que apresentaram erosão como causa do trombo. 

 

Grupo III Grupo IV Grupo V 

 

Estimativa (β) p – valor Estimativa (β) p - valor Estimativa (β) p - valor 

Área do lúmen (mm²) -0,032 0,857 0,083 0,646 -0,589 <0,01 

Área da placa (mm²) 0,040 0,155 0,054 0,104 -0,012 0,431 

Área do vaso (mm²) -0,041 0,27 -0,061 0,21 -0,032 0,35 

Área core lipídico (mm²) --- --- --- --- --- --- 

Core lipídico (%) --- --- --- --- --- --- 

Colágeno (%) -0,008 0,286 -0,011 0,094 -0,006 0,311 

Linfócitos camada adventícia 0,007 0,158 0,014 0,121 0,022 0,038 

Linfócitos camada íntima céls ̸ (mm²) 0,040 0,155 0,054 0,104 -0,012 0,431 

Macrófagos camada adventícia -0,017 0,221 0,004 0,861 -0,006 0,725 

Macrófagos camada íntima céls ̸ (mm²) -0,069 0,130 -0,018 0,734 -0,039 0,398 

Nitração camada média (%) -0,059 0,741 -0,007 0,969 0,142 0,428 

Nitração camada íntima (%) -0,008 0,69 0,008 0,67 -0,001 0,93 
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Figura 16. Box-plot: comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II em 
relação às variáveis área do lúmen e área da placa, nos subgrupos erosão e 
ruptura. 
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Figura 17. Box-plot: comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II em 
relação às variáveis área do vaso (área da LEE) e colágeno, nos subgrupos 
erosão e ruptura. 
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Figura 18. Box-plot: comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II em 
relação às variáveis linfócitos na camada adventícia e na camada íntima, nos 
subgrupos erosão e ruptura. 
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Figura 19. Box-plot: comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II em 
relação às variáveis macrófagos na camada adventícia e na camada íntima, 
nos subgrupos erosão e ruptura. 
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Figura 20. Box-plot: comparação dos Grupo III, IV e V com o Grupo II em 
relação às variáveis nitração proteica na camada média e na camada íntima, 
nos subgrupos erosão e ruptura. 
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4.8  Análise comparativo de placas não vulneráveis e vulneráveis 

Este estudo incluiu placas não vulneráveis, ou fibroatheromas, placas 

vulneráveis, referidas como placas de capa fibrosa fina, e placas com ruptura 

ou erosão de placa. Com o intuito de demonstrar se houve diferença nos 

parâmetros morfométricos e na composição da placa, como na porcentagem 

do colágeno, nos níveis de marcadores de estresse oxidativo e no número de 

células inflamatórias em placas vulneráveis, quando comparadas às placas não 

vulneráveis, ajustamos um modelo hierárquico e adicionamos ao efeito fixo o 

fator vulnerável e não vulnerável. O grupo das placas vulneráveis foi 

representado tanto pelas placas com capa fibrosa fina como pelas placas com 

ruptura e erosão de placa. 

 Áreas da placa e do vaso, apontadas como variáveis envolvidas no 

agravamento da vulnerabilidade e na instabilidade da placa, inesperadamente 

não apresentaram diferença quando comparadas ao grupo de placas não 

vulneráveis. A porcentagem da área ocupada pelo core na placa foi maior no 

grupo das placas vulneráveis, como esperado. Em relação à inflamação, 

apenas o número de linfócitos na camada íntima apresentou-se mais alto em 

relação às placas não vulneráveis. Através da detecção da nitrotirosina, 

verificamos que os níveis de estresse nitroxidativo na camada íntima foram 

mais altos no grupo das placas vulneráveis. Os valores dos marcadores de 

estresse nitroxidativo na camada média não apresentaram diferença entre os 

grupos. (Tabela 10) 
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Tabela 10. Análise comparativa entre placas vulneráveis e não vulneráveis. 

  Estimativa (β) p - valor 

Área do lúmen (mm²) -0,021 0,893 
Área da placa (mm²) -0,03 0,841 
Área do vaso (mm²) -0,01 0,934 
Core lipídico (%) 0,567 <0,001 
Área core lipídico (mm²) -0,03 0,841 
Colágeno (%) -0,14 0,55 
Linfócitos camada íntima céls ̸ (mm²) 0,475 <0,001 
Linfócitos camada adventícia --- --- 
Macrófagos camada íntima céls ̸ (mm²) 0,01 0,972 
Macrófagos camada adventícia 0,205 0,463 

Nitração camada íntima (%) 0,392 0,002 

Nitração camada média (%) -0,174 0,588 

 

 

Dentro do grupo das placas vulneráveis, se fôssemos considerar apenas 

as placas com capa fibrosa fina, e que não apresentam trombo, o poder 

estatístico seria baixo, devido ao reduzido número de observações. 

Independentemente disto, foi mostrada de forma descritiva o comportamento 

das variáveis deste grupo separadamente das placas que apresentam trombo 

(Figuras 21 a 23). Demonstrando a importância de uma análise mais profunda 

em trabalhos futuros com um número maior de placas. 
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Figura 21. Box plot: comparação das placas não vulneráveis, placas com 
trombo placas e vulneráveis em relação às variáveis área do lúmen, área da 
placa, área do vaso (área da LEE) e porcentagem da área ocupada pelo core 
lipídico na placa.  
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Figura 22. Box plot: comparação das placas não vulneráveis, placas com 
trombo e  placas vulneráveis em relação às variáveis área do core, 
porcentagem de colágeno na camada íntima, linfócitos na camada adventícia e 
na camada íntima. 
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Figura 23. Box plot: comparação das placas não vulneráveis, placas com 
trombo e placas vulneráveis em relação às variáveis macrófagos na camada 
adventícia e na camada íntima e nitração proteica na camada média e íntima. 
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5  DISCUSSÃO 
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Neste estudo utilizamos artérias humanas provenientes de necropsias 

para a caracterização de placas ateroscleróticas em relação à morfologia, à 

inflamação e à nitração proteica, sendo esta última considerada um importante 

marcador de estresse oxidativo. Nenhum estudo histopatológico quantificou e 

analisou a distribuição tecidual de proteínas nitradas em segmentos coronários 

de diferentes graus de vulnerabilidade de um mesmo indivíduo. Em nosso 

estudo, os diferentes grupos de segmentos foram expostos ao mesmo 

ambiente vascular e receberam tratamento idêntico, já que se originaram do 

mesmo coração, sendo considerados controlados internamente. Isso sustenta 

a validação dos nossos dados. 

Apesar de estudos terem evidenciado a associação da hipertensão 

arterial sistêmica (KAPUKU, 2016), do diabetes mellitus (MARTIN-GALLÁN, 

2003; SEGHROUCHNI, 2002), e do tabagismo com estresse oxidativo, estes 

fatores de risco tradicionalmente envolvidos no desenvolvimento da 

aterosclerose não tiveram associação com a nitração proteica nas camadas 

média e íntima. O estresse oxidativo aumenta com o processo de 

envelhecimento, resultando em um aumento da produção das EROs ou 

decréscimo nas defesas antioxidantes. De acordo com Harman (1956, apud 

Skibska and Goraca 2015) os mecanismos de defesa antioxidantes se tornam 

menos eficazes a partir dos 40 anos de idades. O fato de a população do 

estudo ser composta somente por indivíduos de meia-idade e idosos contribui 

para a nitração proteica também não apresentar relação com a idade dos 

mesmos.  

Embora estudos tenham observados menores concentrações de 

proteínas nitradas em vasos de mulheres, estes estudos foram feitos com 

mulheres antes da menopausa, protegidas pelo hormônio estrogênio, o que 

não corresponde as mulheres analisadas neste estudo (meia-idade e idosas). 

A explicação biológica mais comum para diferenças relacionadas ao sexo na 

nitração proteica está ligada aos hormônios, principalmente ao estrogênio. 

Relativo ao ambiente vascular, o estrogênio tem poder anti-inflamatório, que 

pode ser modulado pelo efeito antioxidante (Mccullough and Hurn 2003). 

Mulheres no período pós-menopausa que fazem a reposição hormonal 
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apresentam resposta similar às que estão no período pré-menopausa (Matteis 

et al. 1998). Então, mesmo diante das características das mulheres da 

população estudada (predominantemente idosas), seria possível sugerir que as 

artérias coronárias destas pacientes apresentassem um ambiente mais 

protegido. No entanto, os níveis de estresse oxidativo apresentaram 

independência em relação ao sexo. 

Para uma caracterização robusta de segmentos de coronárias com 

obstrução leve, moderada, severa e dos segmentos com a presença de 

trombo, foram realizados estudos morfométricos nos mesmos. No presente 

trabalho, procuramos tanto por trombo parcial como oclusivo no Grupo III, já 

que ambos podem estar envolvidos na causa do óbito (FARB, BURKE, TANG, 

1996).  

Foi observado que a média da área da placa foi maior no Grupo III. A 

despeito disso, a área do lúmen deste grupo está mais preservada em relação 

aos Grupos IV e V. Isso pode ser explicado pela maior área do vaso em 

relação a estes grupos. O fenômeno do aumento vaso é referido como 

remodelamento (positivo) arterial (S et al. 1987), e descreve um processo pelo 

qual a parede arterial se adapta a insultos patofisiológicos. Estudos 

destacaram que segmentos coronários que experimentam remodelamento 

positivo são mais propensos à ruptura (Martı and Cilla 2014). 

Independentemente do fato de não termos analisado a comparação da área do 

vaso de forma padronizada em relação a um segmento de referência (Bezerra 

et al. 2001), uma vez que não houve diferença entre os grupos em relação à 

distribuição nos principais segmentos coronarianos e à distância em relação ao 

óstio coronário, nosso estudo corrobora com este dado demonstrando maior 

área do vaso em segmentos com trombo. Achados de estudos com pacientes 

que foram submetidos à angiografia coronária prévia e posteriormente a um 

evento cardíaco confirmam que lesões ateroscleróticas não estenóticas 

representam a maioria das placas com ruptura. O nosso estudo patológico 

demonstrou resultados diferentes, mas que concordam com outros autores, 

(Qiao and Fishbein 1991) os quais demonstram que tromboses agudas 

ocorreram em locais com grave estreitamento luminal (79,53%).   
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Tanto a composição como o tamanho do core estão relacionados à 

vulnerabilidade da placa (Oliver et al. 1998). Os resultados encontrados 

demonstraram que a porcentagem de área ocupada pelo core na placa e a 

espessura da capa fibrosa estão fortemente correlacionadas de forma 

negativa. Isso indica que há um ponto em que o tamanho do core supera a 

rigidez da capa fibrosa (Dickson and Gotlieb 2003). 

Nosso estudo demonstrou sincronia na quantidade de macrófagos e 

linfócitos entre as camadas adventícia e íntima nos diversos estágios da 

aterosclerose, mas já foi descrito que isso pode ocorrer desde os estágios 

iniciais da doença (Kortelainen and Porvari 2014), demonstrando a importância 

da adventícia em todo o processo da aterosclerose. 

A contribuição do aumento do número de linfócitos na camada íntima 

para o aumento da área da placa estar relacionada com a formação de 

colágeno na matriz extracelular por estas células (HOFMANN, 2012). A 

correlação de macrófagos com o aumento da área do vaso já foi descrita, está 

relacionada com a liberação de proteinases (como por exemplo, as 

metaloproteinases) na camada íntima permitindo o alargamento do vaso 

(Dollery and Libby 2006). 

Apesar de haver uma considerável associação e sobreposição entre 

estresse oxidativo e condições pró-inflamatórias, ainda não está totalmente 

esclarecido se estes podem ser controlados independentemente ou se afetam 

um ao outro reciprocamente (Narasimhulu et al. 2016). No nosso trabalho, 

rupturas de placa apresentaram alto número de células inflamatórias nas 

camadas adventícia e íntima, e também evidenciamos um aumento na 

porcentagem de proteínas nitradas. No entanto, não houve correlação entre a 

porcentagem de proteínas nitradas e o número de linfócitos ou macrófagos nos 

segmentos de nenhum dos grupos em que foram divididos, sugerindo a 

independência entre as condições de estresse oxidativo.  

Na análise realizada entre os Grupos I e II, como esperado, foram 

observados valores maiores das medidas morfométricas, como área do lúmen, 

da placa e do vaso, e das células inflamatórias no Grupo II. O primeiro sinal 
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visível da aterogênese em humanos é o espessamento adaptativo intimal, um 

processo caracterizado pelo acúmulo intimal de células musculares lisas, 

embebidas em uma matriz extracelular de proteoglicanos, comumente situados 

em locais com fluxo sanguíneo alterado hemodinamicamente (Virmani et al. 

2000). A transição para a forma mais inicial de uma lesão aterosclerótica, 

denominada espessamento intimal patológico está associada com alterações 

morfométricas e bioquímicas das células musculares lisas e da matriz 

extracelular (Kolodgie et al. 2007). Apesar disto, o presente estudo demonstrou 

extensa nitração proteica anteriormente a esta transição, em segmentos em 

que ainda não estava presente uma lesão aterosclerótica, sendo que a nitração 

de proteínas foi significativamente mais alta que no Grupo II.   

O shear stress, força de cisalhamento exercida pelo fluxo sanguíneo na 

parede do vaso, constitui um importante fator hemodinâmico envolvido na 

aterosclerose. Em ambientes vasculares com lesões intimais há a ocorrência 

de shear estresse endotelial baixo e oscilatório (Gimbrone 1999). Contribuindo 

para esta informação, foi relatado que a presença de uma lesão estenótica em 

um ramo coronário e em suas ramificações leva a uma redução no volume de 

fluxo através deste ramo, que reduz o shear estresse na área (Chaniotis et al. 

2010). Diante disto, assumimos que o ambiente vascular a que os segmentos 

da população deste estudo estão submetidos, apresenta condições de shear 

stress alterado. Desta forma, apesar da ausência de lesão intimal, alterações 

no fluxo podem estar envolvidas na estimulação da produção de EROs pelas 

células endoteliais  (Mcnally et al. 2003), levando à promoção de nitração 

proteica. Além disso, a nitração proteica mais alta no Grupo reforça a ideia de 

que esta modificação proteica não está envolvida apenas no progresso da 

aterosclerose, mas também na sua iniciação. 

Determinados resultados do presente estudo, previamente discutidos, 

ressaltam a heterogeneidade das placas na doença aterosclerótica e 

sustentam o conceito de que vários mecanismos são susceptíveis de estarem 

envolvidos na formação do trombo. Assim, destacamos a importância da 

quantificação do colágeno intimal, que está entre as abordagens utilizadas na 

caracterização da placa (Schaar et al. 2003). 
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A degradação do colágeno é uma das causas da desestabilização da 

placa (SHAH, FALK, BADIMON, 1995). O colágeno é o maior componente 

estrutural da matriz extracelular da parede arterial, com predominância dos 

tipos I e III (Katsuda et al. 1992), sendo que o tipo I contribui para a rigidez 

vascular e o tipo III confere extensibilidade (Kong et al. 2013) encontrou 

expressão desproporcional entre os tipos I e III de colágeno em placas de 

pacientes que sofreram IAM, em que uma perda de colágeno tipo III levou a 

redução das fibras tipo I maduras.   

A coloração de Picrosírius é uma técnica histológica amplamente usada 

na visualização da distribuição do colágeno em secções de tecidos pela 

utilização de microscópio de luz comum ou de luz polarizada (Whittaker et al. 

1994). Contudo, a quantificação do colágeno por microscopia de luz polarizada 

é bastante elaborada, não sendo aplicada para uma avaliação rápida com uma 

visão geral por secção, a qual é considerada essencial para a análise 

abrangente de tecido fibrótico distribuído de forma não homogênea em vários 

tecidos (Vogel et al. 2015).  

Para a análise da distribuição da quantidade total de colágeno na 

camada íntima dos segmentos deste estudo utilizamos a microscopia de luz 

comum. Com a utilização desta técnica evidenciamos que não houve diferença 

nas médias porcentagens desta variável na camada íntima entre os grupos de 

segmentos com diferentes graus de vulnerabilidade em nenhum dos grupos de 

indivíduos. Contudo, podemos assegurar somente que a quantidade total de 

colágeno não variou, não sendo possível afirmar que não houve variabilidade 

em relação à maturação do colágeno entre os segmentos. 

Avanços recentes na pesquisa da aterosclerose revelaram novos alvos 

no imageamento molecular, entre estes os alvos está o estresse oxidativo. 

Este, quando observado em lesões pode contribuir para a aterosclerose 

promovendo oxidação lipídica e morte celular, além da sustentação da 

resposta inflamatória (Quillard and Libby 2016). 

Neste trabalho, destacamos também distribuições distintas da 

inflamação entre as categorias dos indivíduos que apresentaram ruptura de 
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placa e erosão de placa no Grupo III. Os indivíduos pertencentes a categoria 

que apresentou ruptura de placa no Grupo III foram caracterizados pelo 

aumento das médias do número de células inflamatórias nas diferentes 

camadas do vaso, como, por exemplo, de macrófagos na camada adventícia e 

linfócitos na camada íntima em placas multifocais. Isso reforça a ideia de que, 

pelo menos nestes indivíduos, a doença coronária reflete um processo 

patofisiológico generalizado com um potencial de desestabilização de placas 

através da árvore coronariana (Naghavi et al. 2003; Tabas et al. 2007; Moore 

and Tabas 2011; Gomez and Owens 2012).  

Na categoria dos indivíduos em que o Grupo III apresentou erosão, além 

de as médias do número de células inflamatórias terem apresentado valores 

mais baixos em todos os grupos, não foi conferida uma variabilidade entre os 

mesmos. A hipótese é que o processo envolvido na erosão da placa seja 

pontual. Erosão de placa é identificada quando o segmento arterial com trombo 

não revela uma ruptura (Virmani et al. 2000). O desnudamento endotelial da 

placa aterosclerótica expõe a matriz extracelular ao sangue. A causa deste 

desnudamento focal não é totalmente conhecida, mas entre as possibilidades 

estão o vasoespasmo e o cisalhamento elevado no local (van der Wal et al. 

1994), induzindo a apoptose das células endoteliais (Durand et al. 2004). 

Diante destas informações podemos sugerir que as causas destes estados 

patológicos diferem, já que à primeira vista a erosão não depende da 

inflamação, e que estes requerem abordagens preventivas e de tratamento 

diferenciadas. 

Avanços recentes na pesquisa da aterosclerose revelaram novos alvos 

no imageamento molecular, entre estes os alvos está o estresse oxidativo. 

Este, quando observado em lesões pode contribuir para a aterosclerose 

promovendo oxidação lipídica e morte celular, além da sustentação da 

resposta inflamatória (Quillard and Libby 2016). Apenas o grupo com ruptura 

de placa demonstrou aumento de proteínas nitradas, sendo que o grupo com 

erosão de placa não apresentou diferença significativa em relação ao grupo de 

referência. Isso corrobora com o conceito de que a erosão reflete um fenótipo 

de uma placa não vulnerável (Campbell et al. 2014). 
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Estudos realizados a partir de necropsias que confirmaram a presença 

de múltiplas placas, tanto vulneráveis como aquelas que sofreram ruptura, em 

ramos que não estão envolvidos com o evento agudo coronariano 

(GOLDSTEIN et al. 2000) reforçam a importância da qualificação das placas 

instáveis ̸ vulneráveis e não vulneráveis. 

A transição de placas não vulneráveis para placas vulneráveis, está em 

constante debate (Otsuka et al. 2014). Mecanismos patológicos como a 

inflamação e o aumento do core lipídico estão envolvidos na vulnerabilidade da 

placa (Kolodgie et al. 2003; Hansson 2005; Narula and Strauss 2007) e são 

demonstrados pelos nossos resultados. No entanto, morfometricamente, placas 

vulneráveis e não vulneráveis não apresentaram diferença, a despeito que a 

área da LEE (NARULA, 2013), por exemplo, já tenha sido descrita como um 

fator importante no desenvolvimento da vulnerabilidade da placa.  

Os resultados destacam a relação entre proteínas nitradas e 

vulnerabilidade da placa, já que foi observada na camada íntima o aumento 

destas proteínas no grupo das placas vulneráveis.  

Em suma, a doença aterosclerótica é um processo com grandes 

implicações clínicas cujo diagnóstico está em constante evolução, e 

biomarcadores adicionais poderão contribuir nesse sentido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 



 72 

6.1 Considerações finais 

 

 Foi possível identificar diferenças entre a composição de placas com 

ruptura e placas com erosão, e demonstrar que a erosão de placa, apesar de 

grave, se assemelha a uma placa não vulnerável em relação à estrutura e aos 

níveis de marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. 

Observamos também que marcadores de inflamação e de estresse 

oxidativo foram diferencialmente distribuídos em placas com graus de 

vulnerabilidade distintos, sendo que foi observado aumento dos mesmos em 

placas com características de vulnerabilidade. 

Esses marcadores possuem potencial em auxiliar na prática clínica para 

melhor diagnóstico e prognóstico de lesões ateroscleróticas. Demais estudos 

com maior número amostral devem ser realizados para confirmar esses 

achados. 
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