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Correlação da Doença Arterial Obstrutiva Periférica e Aterosclerose Carotídea 

 

 As doenças cardiovasculares são as principais causas de incapacidade e 

morte em adultos. A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial preconiza que as 

doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis pela alta frequência de 

internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados. Dentre elas 

a Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) proporciona redução na capacidade 

física, perda de mobilidade cursando com declínio funcional, por terem maior risco 

de eventos cardiovasculares (FORBANG et al., 2014), aumentando a incidência em 

todo mundo (GIOLLO et al., 2010; GABRIEL et al., 2007). Makdisse et al. (2008) 

enfatizam que, no Brasil, os dados relacionados à prevalência de DAOP e seus 

fatores de risco são escassos e restritos a populações específicas, praticamente 

todos realizados na Região Sudeste do país. Dentre eles, destacam-se dois estudos 

de base populacional: o Projeto Bambuí, que avaliou 1.485 idosos (>65 anos) 

residentes em Bambuí (MG), e demonstrou prevalência de 2,5% de claudicação 

intermitente (CI) e, o Estudo Epidoso, que avaliou por meio do índice tornozelo-

braquial (ITB), 176 idosos (> 75 anos) residentes na cidade de São Paulo 

encontrando uma prevalência de 36,4% de DAOP. Outro estudo mais recente, 

também realizado em MG, encontrou 37,5% de DAOP entre portadores de doença 

renal crônica (DRC) pré-dialítica. Ozturk (2016) acrescenta que pacientes com 

insuficiência renal crônica e anemia têm risco aumentado de eventos 

cardiovasculares e DAOP. Nota-se, contudo, que pacientes com DAOP apresentam 

chance cinco a sete vezes maior de sofrer infarto agudo do miocárdio (IAM) e 

acidente vascular encefálico (AVE), quando comparados a uma pessoa que não 

sofre de DCV (MAGGI, 2008). Esta manifestação deve-se ao surgimento e 

desencadeamento da hipertensão arterial, diabetes mellitus, síndromes metabólicas, 

dislipidemia, arterite e processos avançados de aterosclerose (GIOLLO et al., 2010; 

TORRES et al., 2011). Tais patologias estão associadas com o envelhecimento 

vascular e podem ser avaliados por parâmetros da estrutura vascular, tais índice 

tornozelo-braquial (ITB) ou na espessura da carótida íntima-média (IMT) (MARCOS, 

et al., 2015). 



 Santos et al., (2009) afirmam que o número de portadores da DAOP na 

América do Norte chega a 27 milhões e, segundo Pânico et al., (2009), acrescentam 

que a doença atinge 8 milhões de pessoas, com CI. Esse número pode estar 

subestimado, já que a maioria dos pacientes são assintomáticos e não apresentam 

claudicação e dor intermitente. Ainda afirma que o governo norte americano gasta 

cerca de 151 bilhões de dólares direta e indiretamente com afecções 

cardiovasculares e, pesquisas mostram que a idade média do paciente com 

cardiopatia está cada vez menor mostrando a gravidade do problema cada vez mais 

precoce. Milani (apud LIEFDE et al. 2011), aponta a DAOP como uma manifestação 

sistêmica aterosclerótica. Ela caracteriza-se por redução gradual do fluxo sanguíneo 

devido a um processo obstrutivo nos leitos arteriais dos membros inferiores, 

podendo estar associado a obstrução em outros leitos vasculares: coronariano, 

cerebral e carotídeo. Este fato aumenta o risco de morte por IAM e AVE entorno de 

4% a 6% ao ano (MAKDISSE et al., 2016).  É importante o diagnóstico precoce de 

risco cardiovascular a fim de instituir estratégias de efeito preventivo (SHEIKH et al, 

2011).  

  Na prevalência e controle de saúde cardiovascular, os fatores de riscos 

permanecem um problema.  De 2000 a 2010, a cada ano a taxa relativa de acidente 

vascular cerebral de 795.000 pessoas sofreram um novo ou recorrente AVE 

(isquêmico ou hemorrágico). Cerca de 610 mil deles são primeiros eventos e cerca 

de 185.000 são eventos de AVE recorrente. Em 2010, AVE causou 

aproximadamente em 1 a cada 19 mortes nos Estados Unidos. Em média, a cada 40 

segundos, alguém nos Estados Unidos tem um AVE, e alguém morre 

aproximadamente a cada 4 minutos. (GO e MOZAFFARIAM, et al., 2014).  

 Segundo Gabriel et al. (2007) e Newman (1999), a manifestação mais 

comum da DAOP é a CI caracterizada como dor em queimação ou sensação de 

câimbra na região da panturrilha ou nádega após realização de certo grau de 

esforço físico, amenizando com o repouso. Salieta Diehm (2011) que, em relação a 

manifestação nas pernas, ela é prevalente particularmente nos idosos, doentes 

diabéticos e aqueles com aglomerados de fatores de risco cardiovascular. Kim et al. 

(2015) e Azizi (2013) demonstram que os fatores de risco não modificáveis são 

idade, o sexo, histórico familiar de doenças vasculares e fatores genéticos. Segundo 

MAGGI et al. (2014) e NUNES et al. (2012), o envelhecimento produz alterações nas 



paredes dos vasos sanguíneos, afetando o transporte de oxigênio e nutrientes para 

os tecidos, fazendo com que tais vasos enrijeçam, ocasionando em resistência 

periférica aumentada até chegar a obstrução total. Mota et al. (2008) ainda 

acrescentam que o sexo masculino, homocisteína (CLARKE et al, 2010) e níveis 

elevados de fibrinogênio plasmático, estão relacionados a esses fatores. Já os 

fatores de risco modificáveis, estão diretamente ligados ao estilo de vida, como: 

tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, etilismo, estresse, alimentação baseada em 

carboidratos e lipídeos (SANTOS et al. 2009). No tocante ao tabagismo, este é o 

fator de risco modificável considerado significativo por ser precursor de diversas 

doenças. Levando em consideração a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

elevações a partir de 115 mmHg para sistólica e 75 mmHg na diastólica, faz com 

que os índices de mobimortalidade por doenças cardiovasculares elevem 

progressivamente de forma contínua e independente (TORRES et al., 2011). 

Fowkes et al., (2008) ressalvam que quanto mais precoce a detecção e a supressão 

dos fatores de riscos das doenças cardiovasculares menor será a chance de 

mortalidade cardiovascular de um indivíduo.  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta o AVC como uma epidemia 

do século 21, visto que, pacientes cada vez mais jovens aumentam as taxas de 

incidência e sugerem que 85% dos AVC poderiam ser prevenidos (JOVILIANO, 

2015). Neste cenário, 10% a 15% de todos os AVEs isquêmicos têm suas origens na 

estenose da artéria carótida interna sendo a doença aterosclerótica da artéria 

carótida a causa mais comum na obstrução da mesma com relação ao sistema 

vascular periférico e coronário (JOVILIANO, 2015; GIOLLO, 2010). Ressalva que a 

prevalência de estenose carotídea assintomática aumenta 50% com a idade e em 

pacientes com doença cardíaca, diabetes mellitus e tabagistas. 

 Segundo Pradeepa et al.(2014), a DAOP, em estágio de doença 

macrovascular, é caracterizada como um fator de risco para amputação de membros 

inferiores, um dos pontos finais clínicos de aterosclerose, com agravos estruturais 

(degeneração e formação de células de espuma) e funcionais das artérias (rigidez 

arterial e dilatação mediada pelo fluxo), evoluindo para uma fase tardia 

concomitantemente com o espessamento da carótida intima-média (ITM), formação 

de placa e, finalmente, ao entupimento da artéria. A placa rompe seguindo à 



trombose intraluminar. Estudos feitos em países ocidentais entre populações têm 

demonstrado uma relação entre IMT e Doença Vascular Periférica (DVP). 

                A aterosclerose é uma doença crônica e sistêmica, podendo acometer 

desde as fases iniciais da vida em toda árvore arterial, resultando da predisposição 

genética e exposição a fatores de risco provocando disfunção endotelias. A DAOP 

refere-se às alterações causadas pela aterosclerose na parede da aorta e dos seus 

ramos, com exceção das coronárias (BRASILEIRO, 2013).  

 Os primeiros dados obtidos nesses estudos revelaram que os pacientes 

tratados com endarterectomia de carótida (CEA) para estenose sintomática foram 

mais propensos a ter placas moles do que os pacientes submetidos à CEA para 

lesões assintomáticas. Os estudos foram, por diferentes circunstâncias, prejudicados 

por limitações, sendo a mais importante a experiência limitada dos profissionais 

endovasculares que realizaram os procedimentos da estenose da artéria carótida 

(CAS), salientando a necessidade da interação entre profissionais especializados no 

tratamento de doenças neurovasculares e cirurgiões vasculares, na busca contínua 

para melhor abordagem para doença carotídea (JOVILIANO, 2015).  

 A CAS se refere ao estreitamento aterosclerótico das carótidas comum e 

interna. Jonas et al. (2014), apontam que 10 % dos AVEs isquêmicos são causados 

por CAS com prevalência estimada de CAS assintomática de 1%. Para Giollo et al. 

(2010), a doença carotídea é de suma importância no prognóstico de doenças 

cardiovasculares, visto que a formação aterosclerótica nessa região, além de causar 

grandes repercussões cerebrovasculares, pode estimar o grau de evolução 

aterosclerótica sistêmica de acordo com a espessura íntima-média.  

 Em seis grandes estudos randomizados com um total de 6.780 pacientes, 

sintomáticos e assintomáticos com alto risco de cirurgia e cirurgia padrão, 

compararam a estenose da artéria carótida (CAS) versus endarterectomia de 

carótica (CEA). Em uma das observações constatou-se que a idade é referida como 

aumento da incidência do desfecho de AVE e ela é o fator mais importante na 

escolha do melhor tratamento para um determinado paciente. (JOVILIANO, 2015). 

 O tratamento da DAOP inclui modificação dos fatores de risco como 

mudanças no estilo de vida e uso de fármacos específicos geralmente associado a 



exercício físico. Estes reduzem a necessidade de intervenção endovascular 

(LOCATELLI et al., 2009).  

  A detecção precoce da evolução da doença aterosclerótica proporciona um 

bom prognóstico, podendo prevenir riscos cardiovasculares e, os pacientes poderão 

ser orientados para uma terapêutica adequada para melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos (GIOLLO, 2010). 

 Uma medida hemodinâmica de grande significância para a avaliação no 

déficit cardiovascular é o ITB, sendo este um sinalizador da DAOP em sua fase 

assintomática. Para Wittke et al. (2007), este simples marcador de risco 

cardiovascular pode permitir screening populacional e estratificar pacientes que 

necessitam de tratamento mais intensivo. Conforme Grenon (2009), a triagem dessa 

afecção pode também ser útil para determinar o prognóstico em pacientes com 

doença vascular difusa e para avaliar o sucesso da intervenção ou procedimentos 

cirúrgicos, tais como angioplastia, colocação de stent, cirurgia de revascularização 

das extremidades inferiores. Meru e Newman et al. (apud LIEFDE et al 2011) 

afirmam  quanto ao diagnóstico que é frequentemente utilizado o ITB, de acordo 

com as orientações. Um ITB de repouso <0,90 se define como DAP, que está 

relacionado com maior mortalidade e morbilidade cardiovascular (GIBBS et al, 

2013).  Salienta Makdisse, (2004), que a interpretação dos valores limítrofes de ITB 

abaixo da referência são grande preditores de DAOP moderada a grave. Já os 

valores acima da maior referência citada, estão sensivelmente ligados à doença 

aterosclerótica difusa, com endurecimento arterial devido à calcificação da camada 

média e rigidez da parede vascular.  

 AQUI link de DAOP e doença aterosclerótica 

 Uma forma de diagnóstico da doença arterial carotídea é o ecoDoppler 

intracraniano (ultrassonografia com Doppler ou duplex scan), que  reconhece o 

padrão morfológico da placa aterosclerótica e, em determinada medida, avalia sua 

composição (GIOLLO, 2010). McDermott et al. (2005) utilizou imagens da artéria 

carótida comum bilateral e carótida interna obtidas por ultra-sonografia modo B, 

contando com as imagens das paredes próximas ou distantes. Brasileiro et al. 

(2013), no seu protocolo da medida do complexo carotídeo íntima-média, anotou a 

profundidade do campo em 30-40 mm, além de monitorar o ciclo cardíaco através do 



eletrocardiograma (ECG) acoplado na imagem para verificação no final da diástole. 

Observou-se também, na parede posterior das artérias, uma linha dupla que 

representa as três camadas da parede arterial, onde a primeira linha é interface 

entre o sangue e a camada íntima (lúmen anecoico e a íntima ecogênica), e a 

segunda é a interface entre a camada média e a adventícia (média hipoecoica e a 

adventícia ecogênica). 

 A medida da Carótida IMT, definida por Pradeepa et al.(2014), foi 

determinada pela íntima mais a espessura média da artéria carótida comum direita 

por um sistema de ultra-som de alta resolução com um transdutor linear elétrico de 

médias frequências de 7,5 MHz. IMT foi medida como a distância desde o bordo de 

ataque da primeira para a segunda linha ecogênica durante a fase diastólica do ciclo 

cardíaco. Seis segmentos de parede arterial bem definidos foram medidos no 

sistema carótida direita: a parede próxima e da parede distante do proximal 10 

milímetros da artéria carótida interna, a bifurcação da carótida começando na ponta 

do divisor de fluxo e que se prolonga 10 mm abaixo deste ponto e o segmento 

arterial que se prolonga 10 mm abaixo da bifurcação da artéria carótida comum. Por 

conseguinte, este trabalho objetivou-se demonstrar a relação da DAOP e 

aterosclerose carotídea apresentando o ITB como forma de diagnóstico clínico.  

 

Objetivo 

   O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a relação da doença 

arterial obstrutiva periférica e aterosclerose carotídea no índice tornozelo-braquial. 

 METODOLOGIA 

 O presente estudo busca realizar uma revisão bibliográfica, com levantamento 

blibliográfico utilizando artigos científicos no período 2006 a 2016 contidos nos 

bancos de dados Scielo e Pubmed, tendo como descritores: doença arterial 

obstrutiva periférica, aterosclerose da artéria carotídea, índice tornozelo-braquial e 

seus correspondentes em inglês:, Peripheral arterial occlusive disease, 

atherosclerosis carotid artery, Ankle-brachial index.  Para levantamento de dados, foi 

utilizado o cruzamento dos termos em inglês: utilizando: Peripheral arterial occlusive 



disease and atherosclerosis carotid artery; Peripheral arterial occlusive disease and 

Ankle-brachial index; atherosclerosis carotid artery and Ankle-brachial index. 
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Embolia é a causa mais comum de AVE, com as placas da artéria carótida 

responsáveis por um em cada três de AVE embólicos. Segundo Malgor et al. (2012), 

a doença da artéria carótida assintomática (ACAD) causa de AVE em cerca de 8%. 

A tomografia computadorizada (TC) da cabeça e o ultra-som duplex(DU) da artéria 

carótida são estudos de imagem utilizados para afastar quaisquer eventos 

isquémicos cerebrais. Malgor et al. (2012) acrescenta que a avaliação com DU 

depende de determinado grau de estenose carotídea. Certas características 

morfologia da placa, tais como material de ulceração e echolucent, são conhecidos 

por terem mais atividade celular com propensão à ruptura e embolização da placa. 

Quando a estenose é detectada maior que 60% é indicado tratamento.  

 O estudo da morfologia das placas inclui características da superfície, 

ecogenicidade, distribuição de conteúdo de placa, volume, e cinética de placa. O 

risco de AVE em pacientes com estenose carotídea e placa ulcerada foi duplicada 

entre os pacientes com estenose > 70% em comparação com aqueles sem placa 

ulcerada. Além disso, as placas da artéria carótida assintomáticos que estão 

ulceradas ou têm trombos superfície foram encontrados para ser associado a uma 

maior taxa de embolização cerebral até 53% quando as placas estenóticas estão 

presentes. 

 


