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1. RESUMO 

A aterosclerose é uma doença Cardiovascular de extrema relevância na sociedade 

atualmente. É uma doença oriunda da disfunção endotelial e de inflamação que 

pode levar ao óbito de muitos pacientes. No presente trabalho apresentamos, 

através de revisão bibliográfica, identificar a resposta inflamatória da aterosclerose 

no infarto. Após a análise, verificamos que a inflamação e a participação das células 

do sistema imunológico tem papel importante na patogênese em questão. Dessa 

forma em indivíduos portadores de doenças circulatórias o leucograma é de extrema 

relevância para orientar o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. 

2. INTRODUÇÃO 

A aterosclerose é a patogênese mais encontrada nas Doenças Cardiovasculares. É 

uma doença oriunda da disfunção endotelial e de inflamação (1),em resposta a 

formação de lesões de gordura(placas ateromatosas), causadas pela elevada 

concentração plasmática de colesterol, sob a forma de lipoproteínas de baixa 

densidade. (2) 

Os fatores contribuintes para o desenvolvimento da aterosclerose são a 

hiperlipoproteinemia, o aumento da agregação plaquetária, a diminuição das células 

endoteliais vasculares e o aumento da proliferação de células lisas. O que sugere a 

presença da ação inflamatória na aterosclerose é a presença dos leucócitos, 

monócitos e macrófagos. Outro mecanismo inflamatório é a relação entre os altos 

níveis da PCR e o aumento da taxa de adiposidade, triglicerídeos e baixa relação do 

HDL/colesterol total. (1) 

O mecanismo inflamatório: 

Tem sido demonstrado que a aterosclerose não é simplesmente uma doença de 

depósito de lipídeos e que a inflamação tem papel fundamental na iniciação, 

progressão e desestabilização do ateroma. Um marcador da atividade inflamatória é 



o aumento na circulação das proteínas de fase aguda produzidas pelo fígado, como 

a PCR e o fibrinogênio. A PCR é uma proteína cuja concentração aumenta 

significativamente durante uma inflamação aguda. (1) 

Essa resposta inflamatória na aterogênese é mediada através de mudanças 

funcionais em células endoteliais, linfócitos T, macrófagos derivados de monócitos e 

células do musculo liso. A ativação dessas células desencadeia a elaboração e 

interação de um conjunto de citoquinas, moléculas de adesão, fatores de 

crescimento, acúmulo de lipídeos e proliferação de células do musculo liso. (3) 

Na vigência de disfunção endotelial, a concentração destas citoquinas eleva-se, 

estimulando a produção de moléculas de adesão, assim favorecendo o recrutamento 

e adesão de monócitos à superfície endotelial. 

As moléculas de adesão podem promover lesão endotelial por diminuição da 

distância entre monócitos e células endoteliais e facilitação do ataque de espécies 

ativa de oxigênio (EAOs), originadas de monócitos ativados, constituindo um fator 

adicional favorecedor à aterogênese. A molécula de adesão vascular-1 (VCAM-1) 

liga-se às classes de leucócitos encontradas em ateromas nascentes: monócitos e 

linfócitos T. As células endoteliais expressam VCAM-1 em resposta à entrada de 

colesterol em áreas propensas à formação da lesão. (3). 

Portanto, é evidente que tais processos inflamatórios desencadeados, determinam 

um desequilíbrio entre as propriedades homeostáticas do endotélio que podem levar 

à estimulação local da cascata de coagulação e a um estado pró-trombótico local e 

sistêmico (4). Associado com o aumento depósitos de lipídeos,a proliferação celular 

pode ficar tão grande que as placas se destacam no lúmen da artéria. 

Essa conversão abrupta e imprevisível de uma placa aterosclerótica estável em uma 

lesão aterotrómbotica instável, pode acometer um vaso e reduzir muito o fluxo de 

sangue, chegando às vezes, a obstruir completamente o vaso. (4) Em caso de 

ocorrência de oclusão cornariana aguda, a área do músculo com fluxo nulo ou tão 

pequeno que não possa sustentar a função cardíaca é dita estar infartada. (2) 

3. OBJETIVOS 



No presente trabalho apresentamos, através de revisão bibliográfica, identificar a 

resposta inflamatória da aterosclerose no infarto. 

4. METODOLOGIA 

Neste estudo que está em desenvolvimento, conota-se uma revisão bibliográfica em 

literatura atual e pertinente, abordando consultas em bases informativas catalogadas 

como Scielo, Pubmed, base LILACs, Periódicos Capes e CNPq. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por se tratar de um trabalho de revisão bibliográfica, o desfecho está sendo 

realizado a partir das coletas de informações referente ao tema da pesquisa. Nesse 

momento, foram compiladas as análises de seis referências pertinentes, não 

havendo a necessidade de realizarmos avaliação estatística. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após a realização das primeiras avaliações literárias, verifica-se que inflamação e 

ativação das células do sistema imunológico têm participação importante na 

patogênese da aterosclerose. Sabe-se que os monócitos são os principais 

componentes da progressão da doença aterosclerótica estimulando a aterogênese e 

a trombogênese. 

A concentração de monócitos depende do estágio clínico da doença aterosclerótica 

coronariana, sendo os valores gradualmente maiores no IAM quando comparados 

com a DAC estável.(5) 

Essas alterações sugerem diferentes graus de ativação leucocitária que refletem o 

grau do processo inflamatório existente, responsáveis pela instabilização da placa 

aterosclerótica, favorecendo, inclusive, espasmo de artéria coronária (6). Dessa 

forma, em indivíduos portadores de doenças circulatórias, o leucograma é um 

marcador de risco importante que pode orientar no diagnóstico e tratamento dessas 

doenças. (7-13) 
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