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Introdução: A síndrome coronária aguda tem forte associação com a instabilidade das placas coronárias; estas 

apresentam forte relação com o remodelamento positivo. A caracterização das placas ateromatosas e a identificação 
do  remodelamento  positivo  podem  servir  como  método  de  avaliação  para  a  identificação  de placas instáveis. 

Objetivos: avaliar a correlação entre remodelamento vascular positivo e núcleo necrótico na placa ateromatosa em 

artérias coronárias; avaliar a correlação entre remodelamento vascular positivo com os demais componentes da 
placa ateromatosa em artérias coronárias. Métodos: Foram estudados 270 cortes transversais de imagens de 
ultrassom intracoronário com Histologia Virtual® ou com radiofrequência previamente obtidas de 30 pacientes, os 

quais apresentavam suspeita clínica de doença arterial coronariana e presença de remodelamento positivo 
identificado por ultrassom intracoronário. Resultados: A média de idade foi de 60,8 anos e 80% eram do sexo 
masculino. Angina instável foi a apresentação clínica mais frequente (56,6%). A artéria descendente anterior foi o 
vaso analisado mais prevalente (43%), seguida da artéria coronária direita (30%) e da artéria circunflexa (27%). A 

média da área na referência proximal foi de 16,46 +- 5,17 mm2, a média da área na referência distal foi de 14,49 
+- 4,85 mm2, a média da área de referência do vaso foi de 15,45 +- 4,88 mm2 e a média do índice de 
remodelamento no corte transversal de interesse foi de 1,23 +-0,10. Houve diferença significativa para todos os 

componentes da placa ateromatosas: fibrótico (p=0,031), fibrolipídico (p<0,001), núcleo necrótico (p<0,001) e 
cálcio 31 (p<0,001). Evidenciou-se correlação positiva do remodelamento arterial coronariano com o núcleo 
necrótico r(S) 0,79 (p< 0,001) e com o cálcio r(S) 0,53 ( p=0,03). Por outro lado, houve correlação inversa entre 

remodelamento arterial e componente fibroso r(S) = - 0,48 (P=0,007), assim como entre o remodelamento arterial 
e o componente fibrolipídico r(S) = - 0,58 (p=0,001). Conclusões: O remodelamento positivo da artéria coronária 
está associado à presença de cálcio e de núcleo necrótico, o qual caracteriza placas ateromatosas instáveis. Portanto, 
a pesquisa de remodelamento arterial positivo e cálcio pode ser uma ferramenta útil à detecção prévia de placas 

instáveis. Aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do HCPA. Palavra-chave: Remodelamento vascular; Placa 
ateromatosa; Histologia Virtual. 




