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• Depósito de sais de cálcio em uma ou mais camadas da parede arterial; 

• É comumente vista na aterosclerose, doença renal crônica e diabetes; 

• Tem sido considerada uma progressão natural  de lesões íntimas ateroscleróticas; 

• É regularmente referida como “Aterosclerose subclínica”; 

• Sua presença e extensão são usadas como substitutos para a presença e 
gravidade da Doença Arterial Coronariana ou para a progressão da placa. 

Nicoll R & Henein H. Arterial calcification: A new perspective? Int J Card 2017; 228: 11-22. 

Calcificação Arterial 

Embora a coronária seja a melhor 

artéria estudada, a calcificação pode 

ocorrer em todas as artérias, tão bem 

como nas válvulas cardíacas. 



• Estudos patológicos: 

    Aterosclerose 

    Doença Renal Crônica 

    Diabetes 

Estrutura química da Calcificação Arterial 

Hidroxiapatita (fosfato de cálcio –CaPO4 ) 

Calcificação cardiovascular é devido a um 

processo de biomineralização similar à 

osteogênese. 

Sugere 

13 – 15% das lesões arteriais em carótidas, válvulas e artéria coronariana  foi 

encontrado osso completamente formado.  

Nicoll R & Henein H. Arterial calcification: A new perspective? Int J Card 2017; 228: 11-22. 



Influências na Calcificação Arterial 

• Stress oxidativo (encontrado na HAS, DM e fumo entre outras condições); 

• Mecanismos bioquímicos (marcadores inflamatórios); 

• Genética (genes ligados à calcificação arterial estão entre as áreas idênticas àquelas 
associadas com risco de eventos  cardiovasculares); 

• Infecção; 

• Toxinas ambientais (partículas finas inaladas: poluição do trânsito, arsênio etc); 

• Alimentação 

Nicoll R & Henein H. Arterial calcification: A new perspective? Int J Card 2017; 228: 11-22. 



Associações Alimentares 

• Macronutrientes: gorduras trans e açúcares simples podem ajudar a causar 
calcificação (provavelmente por induzir o stress oxidativo); 

  ω-3 provenientes do óleo de peixe pode ser protetor 

 

• Micronutrientes: fósforos inorgânicos vindos de alimentos conservantes e colas 
podem induzir a calcificação; 

  Maior consumo ou concentrações de magnésio, vitamina k1, 
vitamina D e componentes antioxidantes vindos do chá verde (epigalocatequinas 
galato) e vinho tinto (resveratrol) foram protetores. 

 

• [] de homocisteína > 12μmol/L foram preditivos da calcificação cardiovascular, 
embora altas [] de folato no plasma poderiam diminuir homocisteína e proteger 
contra a calcificação 
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A capacidade de identificar, dentre os indivíduos assintomáticos, o subgrupo que 
apresenta maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares no futuro 
representa uma etapa fundamental em qualquer estratégia voltada para a 

diminuição da taxas de eventos cardiovasculares. 
 

Escores de 
Framingham 

PROCAM (Münster 
Heart Study) 

SCORE 

Reynolds 

O primeiro passo na estratificação do risco 
cardiovascular de indivíduos assintomáticos é 
a utilização dos “escores de risco global”: 

Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e 
Angiotomografia Coronariana na Estratificação do Risco 
Cardiovascular. ArqBrasCardiol. 2012;98(6):559-568 



Relativamente simples de ser 
realizada 

Não traz riscos aos pacientes 

Proporciona informações 
prognósticas valiosas  

Possui grande potencial de 
alterar a conduta clínica 

Os escores de avaliação do risco global devem ser 
sempre realizados como primeiro passo na estratificação 

do risco cardiovascular dos indivíduos assintomáticos. 



Embora muito úteis, os escores clínicos, quando 
utilizados isoladamente, apresentam capacidade limitada 

de estratificação do risco cardiovascular 

Indivíduos jovens 

Sexo feminino 

Exames laboratoriais e de imagem, dentre os quais o escore 
de cálcio (EC) coronariano e a angiotomografia das artérias 
coronárias são ferramentas complementares aos escores 

clínicos na estratificação de risco dos pacientes 
assintomáticos. 

 Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e Angiotomografia Coronariana na Estratificação do Risco Cardiovascular. 
ArqBrasCardiol. 2012;98(6):559-568 



A avaliação da anatomia e da carga aterosclerótica 
coronariana, antes apenas possível através de exames 

invasivos, agora pode ser obtida de forma não invasiva e 
com excelente acurácia por meio da TC cardíaca. 

Determinação do EC Coronariano 

Angiotomografia Coronariana  

Utilização da 
TC para 

avaliação da 
DAC 

Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e Angiotomografia Coronariana na Estratificação do Risco Cardiovascular. 
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 A calcificação é definida como uma lesão hiperatenuante com intensidade de 
sinal acima de 130 unidades Hounsfield (HU) e área ≥ 3 pixels adjacentes (pelo 

menos 1 mm2 ). Pode ser calculada a partir da soma ponderada das 
densidades acima de 130 HU (escore de Agatston) ou por métodos que 

determinam o volume ou massa de cálcio. Ainda que os escores de volume ou 
massa de cálcio apresentem melhor reprodutibilidade, os grandes bancos de 

dados populacionais que descrevem a distribuição da calcificação coronariana 
de acordo com a idade, etnia e sexo dos pacientes, são baseadas no escore de 

Agatston e, portanto, este é o mais utilizado na prática clínica (Figura 1).  

Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e Angiotomografia Coronariana na 
Estratificação do Risco Cardiovascular. ArqBrasCardiol. 2012;98(6):559-568 



Existem duas formas de se classificar os valores de EC obtidos: utilizando-se 
pontos de corte fixos ou pontos de corte ajustados para a idade, o sexo e, mais 
recentemente, a etnia do paciente. 
 
 Na classificação por pontos de corte fixos, os pacientes são categorizados de 
acordo com limites pré-estabelecidos.  

Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e Angiotomografia Coronariana na Estratificação do Risco Cardiovascular. 
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Já na classificação por pontos de 
cortes ajustados, os pacientes são 
categorizados de acordo com os 

percentis de distribuição dos 
valores de EC da população geral . 

Azevedo CF, Rochitte CE , Lima JAC. Escore de Cálcio e 
Angiotomografia Coronariana na Estratificação do Risco 
Cardiovascular. ArqBrasCardiol. 2012;98(6):559-568 



Proporciona 
valiosas 

informações 
prognósticas 

Não deve ser 
usado em 
pacientes 

sintomáticos 

Estratificação do 
risco 

cardiovascular 

Altera conduta 
clínica 

Escore de cálcio coronariano 
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Natureza 

"multifatorial" 

 Como “aterosclerose subclínica” a calcificação arterial: 

 

• Vista como uma patologia; 

• Inúmeros estudos in vitro e em animais têm tentado encontrar um mecanismo 
único de iniciação e desenvolvimento; 

• Ensaios farmacêuticos têm tentado regredir ou pelo menos impedir sua 
progressão 

• Todas essas tentativas falharam; 

• Sem avanços na compreensão da verdadeira natureza da calcificação arterial ou 
de sua patogênese  
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