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Introdução 

Aterosclerose e complicações - principais causas de morbimortalidade 

15 milhões de mortes em 2015 



Introdução 

- História familiar 

- Hipertensão 

- Dislipidemia 

- Tabagismo 

- Diabetes mellitus 

Fatores de risco tradicionais para DCV: 

Ausência em 10% (M) a 15% (H) dos casos 



Introdução 

Conhecimento precoce do risco CV = ↓ incidência de eventos clínicos 

 
Marcadores de doença arterial subclínica 

 
Espessura das camadas íntima e média das artérias carótidas (EIMC)  

(no inglês intima-media thickness - IMT)  



Introdução 

 Simples e não invasiva 
 Adequada para estudos em 

larga escala 
 

 Prática clínica 
 Acompanhamento de 

pacientes em risco 
 

 
 

 Exame por ultrassonografia:  
     Avaliação da EIMC  acessibilidade e baixo custo 

 
 

 

EIMC normal 

EIMC aumentado 

Aterosclerose precoce 
+ 

Alargamento não-aterosclerótico 
(envelhecimento anormal) 

Idade FRT 



Introdução 

 EIMC aumentado: 
 
 Marcador precoce de aterosclerose 

 
 Próxima relação com FRT (ex. idade, HTA, DLP, DM, OBES) 

 
 

 Útil para rastrear indivíduos assintomáticos (com ateroclerose subclinica, 

não detetados pela avaliação dos  FRT) 
 

 Preditor do desenvolvimento de AVC e DAC 



Justificativa 

Marcador precoce de aterosclerose 
subclínica, apropriado para indicar o 
risco de DCV, entre indivíduos mais 

jovens (< 45 anos). 



Objetivo 

Revisar a metodologia e aplicabilidade 
da medida da EIMC na avaliação do 

risco cardiovascular. 



Metodologia da Medida 

Onde se mede 

 

 Prática clínica 
(≠segmentos) 
 
 Carótida comum 
 Bifurcação carotídea 
 Bulbo 
 Carótida interna 

 
 
 

 
 
 



• O ultrassom (US) revela duas interfaces (linhas claras): 

• Entre a luz arterial e a camada íntima 

• Entre a camada média e a adventícia 

•  O espaço entre essas duas linhas são as camadas íntima e média  

 

 

Metodologia da Medida 

Como se mede 



Metodologia da Medida 

Proximal 

Distal Distal 

 Mannhein Intima-Media Thickness Consensus (2004-2006): 
 
 Carótida Comum (CCA)  segmento padrão 

 
 



Metodologia da Medida 

 Mannhein Intima-Media Thickness Consensus (2004-2006): 
 

 
 



Metodologia da Medida 

 Mannhein Intima-Media Thickness Consensus (2004-2006): 
 

 

D 

E 

10 mm 

10 mm 

• Max-Max 
• Max-Ave 
• Ave-Ave (Mean IMT) 



Metodologia da Medida 

 Mannhein Intima-Media Thickness Consensus (2004-2006): 
 

 
 EIMC vs. placa 

• EIMC > 1,5 mm  
• Invasão do lúmem > 0,5 mm 

• Variação > 50% no intervalo longitudinal de 10 mm 

(excluídos das análises) 



• Média de EIMC ≥  0,9 mm 

• Espessamento estabelecido do espaço 

 médio-intimal (dano assintomático de órgãos) 

 

 

 

Metodologia da Medida 

Ponto de corte 



• Mean-IMT ≥  Percentil 75 

• Estratificado por sexo e idade 

 

 

 

 

Metodologia da Medida 

Ponto de corte 



• HAS = principal fator de risco  

 

Avaliação do risco 
cardiovascular  

EIMC vs. FRT 



Avaliação do risco 
cardiovascular  

EIMC vs. FRT 



Avaliação do risco 
cardiovascular  

Meta-análise (2007) 
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Lorenz et al. 
Circulation, 115:459-467. 2007 



Avaliação do risco 
cardiovascular  

Meta-análise (2012) 

 Hester M. Den Ruijter, et al. 
JAMA. 2012; 308(8):796-803 
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Avaliação do risco 
cardiovascular  

MESA Study (2017) 

Joseph F. Polak et al. 
JAHA. 2017 



Avaliação do risco 
cardiovascular  

EIMC vs. CAC 

• A medição da EIMC poderá ser de utilização 
preferencial em pacientes jovens, uma vez que o 
cálcio arterial coronário tem baixa prevalência nesta 
população.  
 

• A calcificação coronária fornece uma estratificação 
independente, efetiva e superior em pacientes de 
risco intermédio, sem doença cardiovascular 
conhecida.  



Considerações Finais 

 A medida da EIMC pela ultra-sonografia é um método 
de baixo custo, disponível, reprodutível e sem riscos 
associados.  

 

 A variabilidade na metodologia da medida, entre os 
diversos estudos, dificulta a definição do real valor do 
método na avaliação do risco CV.  

 

 A consistente associação com doença cardiovascular 
torna a medida da EIMC uma ferramenta interessante 
para avaliação da aterosclerose, com valor 
potencialmente aditivo aos escores de risco 
tradicionalmente utilizados.  
 


