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A doença coronária representa a principal causa de mortalidade no 
mundo  17,5 milhões por ano.
A capacidade de identificar entre os indivíduos assintomáticos o 
subgrupo que representa maior risco de desenvolver eventos 
cardiovasculares no futuro representa um grande avanço para  
estratégias de diminuição de eventos cardiovasculares   
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A Arteriosclerose é uma doença inflamatória que é provocada por:

• Hipercolesterolémia

• Hipertensão Arterial 

• Tabagismo

• Diabetes

• Obesidade 

• sedentarismo

Doença Coronária 
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Eventos iniciais na formação de lesão ateroscleróticas

A arteriosclerose consiste na formação de 
placas constituídas por gordura sob a forma de 
células esponjosas, células de músculo liso, 
macrófagos e cálcio, que aderem às paredes 
das artérias 
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A arteriosclerose consiste na 
formação de placas 
constituídas por gordura sob a 
forma de células esponjosas, 
células de músculo liso, 
macrófagos e cálcio, que 
aderem às paredes das artérias 

O primeiro passo para a estratificação do risco 
cardiovascular em indivíduos assintomáticos                        

é o Score de Cálcio.   
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Indicação para  Score de Cálcio  
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Arq. Bras. Cardiol. vol.94 no.2 São Paulo
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Existem duas formas de se classificar os valores de SC obtidos: 

1. utilizando-se pontos de corte fixos 
2. pontos de corte ajustados (entra em linha de conta com a idade, o sexo e a etnia do 

paciente).

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).
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Existem duas formas de se classificar os valores de SC obtidos: 
utilizando-se pontos de corte fixos 
pontos de corte ajustados para a idade, o sexo e, mais recentemente, a etnia do paciente.
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Valor prognóstico

O SC coronário tem relevante papel na estratificação do risco cardiovascular 
Calcificação coronária representa um marcador da presença de placas 
ateroscleróticas nas artérias coronárias

Potencial de alterar a conduta clínica



Score de Cálcio
Dose  
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A dose de radiação utilizada nos protocolos de 
aquisição retrospectiva é significativamente 
maior, portanto, os protocolos prospectivos
são os mais utilizados. Na prática, a dose 
efetiva de radiação em uma aquisição 
prospectiva é baixa, em geral abaixo de 1,5 
mSv, e, em média, cerca de 0,1 a 1,1 mSv.

Valores até 12 mSv são aceites 
como razoáveis pela SPC. 



Score de Cálcio
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Conclusão
A avaliação da DC  por  TAC é realizada: 
através da determinação do SC coronário 
através da determinação do SC coronário mais  Angio TAC  coronário.

O SC  coronário proporciona importantes informações prognósticas que são 
incrementais aos scores clínicos baseados nos fatores de risco tradicionais e 
a outras modalidades diagnósticas, como a dosagem da proteína C reativa.
Além disso, o SC também tem o potencial de alterar a conduta e auxiliar no 
manejo clínico dos pacientes. Portanto, a realização do SC coronário está 
indicada quando o objetivo for a estratificação do risco cardiovascular global 
de pacientes assintomáticos com risco intermediário pelo score de 
Framingham.
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Conclusão

O Score de cálcio igual a  Zero  em doentes sintomáticos mesmo sem outros fatores de risco,
não deverá representar o fim do estudo, mas sim a  realização do Angio TC coronário.    
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Conclusão

Nota

A distribuição das placas de cálcio
nas AC deveram pesar na decisão

de realização ou não  em 
valores próximos dos 400 Hu 
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390

TUDO É UMA QUESTÃO DE PONTO DE VISTA 


