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A doença aterosclerótica surge em decorrência da formação de placas de gordura na parede arterial, de forma que
lesões avançadas podem obstruir a luz do vaso, resultando
em síndromes isquêmicas agudas, que compreendem os
quadros de doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular periférica.
A doença arterial coronariana constitui, atualmente,
uma das principais causas de mortalidade nos países desenvolvidos no mundo inteiro, surgindo como a maior causa
nos Estados Unidos, onde é responsável por mais de 500 mil
mortes por ano 1.
Muitas evidências sugerem que o processo de formação da placa aterosclerótica inicia-se na infância e progride
lentamente até a vida adulta, quando ocorrerão as manifestações clínicas da doença, verificando-se, portanto, a existência de um longo período assintomático.
Nosso objetivo foi apresentar pesquisa na literatura
dos estudos que evidenciam o início da doença aterosclerótica na faixa etária pediátrica, através de necropsias realizadas em crianças e adolescentes.
As primeiras hipóteses sobre os mecanismos envolvidos na aterogênese surgiram a partir da metade do século
XIX. A teoria, atualmente aceita, sobre a patogênese da aterosclerose é a de que ocorra uma resposta à agressão do endotélio da artéria, proposta inicialmente em 1856 2,3. A injúria
endotelial constitui o evento inicial do processo de formação da placa aterosclerótica e a aterogênese pode ser considerada como uma resposta inflamatória protetora à agressão
do endotélio 3.
Como resultado da injúria do endotélio, monócitos
sangüíneos são quimiotaticamente atraídos para a parede
da artéria, penetrando no espaço subendotelial onde, através de complexos processos, transformam-se em macrófa-
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gos. Esses macrófagos incorporam grandes quantidades de
partículas de LDL (lipoproteínas de baixa densidade) oxidadas e transformam-se nas chamadas células espumosas,
que constituem a primeira lesão detectável química e microscopicamente do depósito de lípides na íntima da artéria.
Posteriormente, continua a migração de monócitos para a
íntima e passam a migrar células musculares lisas, a partir da
camada média, que também acumulam gotículas de lipídeos e
assumem o aspecto de células espumosas. Essas células
passam a localizar-se, lado a lado, na superfície da íntima, onde podem ser visíveis, macroscopicamente, como estrias de
coloração amarelada, constituindo as estrias gordurosas 3-6.
Com a evolução do processo, nem todas as LDL modificadas são englobadas por macrófagos e parte delas permanece depositada na matriz extracelular sob a forma de grupos
de gotículas de gordura 6,7.
Ocorre então um denso acúmulo de lipídeos no extracelular, constituindo os chamados núcleos lipídicos, formados pelo aumento e confluência dos pequenos grupos de
lipídeos extracelulares. Essa lesão, denominada ateroma,
leva à intensa desorganização da íntima e espessamento da
parede arterial, podendo ser vista a olho nu e vir a sofrer
fissuras 8.
Com a evolução do processo, ocorre a formação de
tecido conjuntivo fibroso que, associado a um núcleo lipídico, denomina-se fibroateroma, contendo um núcleo lipídico
e uma placa fibrosa de revestimento, localizado na camada
íntima da artéria; o fibroateroma constitui a lesão básica da
aterosclerose. As lesões avançadas podem sofrer complicações, como ruptura da superfície da placa, com o desenvolvimento de hematoma ou hemorragia e trombose. Estas situações constituem a principal causa de morbidade e mortalidade secundária à aterosclerose 8.
Stary e cols. 8 classificaram as lesões de acordo com os
tipos histológicos, representadas na figura 1.
As células espumosas e estrias gordurosas podem
surgir na 1ª década de vida, as lesões intermediárias e o ateroma surgem a partir da 3ª década de vida e o fibroateroma e
as lesões complicadas a partir da 4ª década 8.
No início do século XIX surgiram as primeiras publica-
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Fig. 1 – Tipos histológicos da placa de ateroma, segundo Stary. Fonte: Modificado de Stary e cols., Circulation 1995; 92: 1361-2. Extraída com autorização de Ihara e cols.
In: Martinez & Lourenço. Avaliação e condutas nos riscos trombo e aterogênico. São Paulo: Art Plus, 1996: 47.
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ções sobre aterosclerose, quando Scarpa descreveu a presença de material gorduroso e degeneração da parede arterial nas coronárias de indivíduos adultos com angina e, a
partir dessa época, vários estudos demonstraram que as
placas ateromatosas associavam-se com excesso de gordura e colesterol no sangue 9,10. Paralelamente, surgiram publicações que relataram o início da formação da placa aterosclerótica em crianças e adolescentes.
Em 1908, Fremont-Smith 11 publicou uma revisão da literatura sobre a aterosclerose em jovens, relatando que vários autores encontraram aterosclerose em autópsias de
adolescentes e adultos jovens, falecidos em conseqüência
de processos infecciosos agudos, estabelecendo uma relação entre infecções agudas e doença arterial.
Em 1930, Zeek 9 publicou uma revisão da literatura sobre aterosclerose juvenil e observou que a primeira menção
dessa condição em crianças foi a de Hodgson, em 1815. A
autora selecionou 98 casos bem definidos como aterosclerose, ocorridos até os 20 anos de idade, concluindo que
a aterosclerose pode ocorrer em qualquer idade, desde o
nascimento, sem diferença de sexo.
Enos e cols. 12 encontraram aterosclerose grosseiramente visível nas artérias coronárias de 77,3% de 300 soldados americanos, mortos na Guerra da Coréia, entre 18 e 48
anos de idade. Esse estudo chamou a atenção para a aterosclerose em jovens.
Holman e cols. 13, em estudos de necrópsia em 526 indivíduos de um a 40 anos, observaram que estrias gordurosas
apareceram desde o primeiro ano de vida e que a porcentagem de superfície arterial envolvida aumenta lentamente até
os 8 anos e, a partir de então, as lesões começam a aumentar
mais rapidamente. Placas fibrosas apareceram na 2ª década
de vida, aumentando até a 3ª década, de forma que, após os
30 anos, 90% das aortas revelavam placas fibrosas em algum grau. A conversão de estria para placa fibrosa levou
cerca de 15 anos e, aos 40 anos, cerca de 20% da área coberta por estrias gordurosas transformou-se em placas fibrosas. A raça branca foi mais afetada e o segmento abdominal
da aorta foi o mais comprometido 13.
Strong e McGill 14 dissecaram artérias coronárias em
548 necrópsias de pacientes de um a 69 anos e observaram
que lesões grosseiramente visíveis foram raras na 1ª década
de vida, aumentando rapidamente nas décadas posteriores,
sendo quase universais a partir dos 40 anos. Nos homens
brancos, as lesões coronarianas desenvolvem-se mais rapidamente na 4ª década, enquanto em negros e mulheres, a
partir da 5ª ou 6ª décadas. Pacientes mortos por doença
isquêmica cardíaca apresentavam lesões mais extensas do
que aqueles falecidos por outras causas, reforçando a hipótese de que a aterosclerose é o fator mais significante na
determinação do risco cardíaco na população e que as lesões desenvolvem-se pelo menos 20 anos antes do início
das manifestações clínicas 14.
O Projeto Internacional de Aterosclerose, extenso estudo sobre a distribuição geográfica da aterosclerose, envolvendo 14 países, entre os quais EUA, Chile, Colômbia, Porto
Rico, Costa Rica, Brasil, Guatemala e África do Sul, com resul-

Françoso & Coates
Evidências anatomopatológicas do início da aterosclerose

tados publicados em 1968, realizou 4.737 necrópsias em indivíduos de ambos os sexos, entre 10 e 39 anos de idade, e
observou que a seqüência do depósito de gordura ocorreu
da seguinte forma: a aorta foi a primeira envolvida, começando na infância, com a formação de estrias gordurosas, atingindo o pico durante a puberdade. Nas coronárias, a formação de estrias gordurosas iniciou-se na puberdade e aumentou, significativamente, inclusive com evolução para
placas fibrosas, na terceira década de vida. As carótidas começaram a ser envolvidas na mesma idade do acometimento
da aorta e as cerebrais, simultaneamente, ao comprometimento das coronárias 15-17.
Kagan 18 e Vanecek 19 publicaram os resultados do estudo da Organização Mundial de Saúde em cinco cidades da
Europa. Foram encontradas estrias gordurosas e placas fibrosas nas coronárias de indivíduos entre 10 e 14 anos de
idade e estenose coronária em homens após os 20 anos e,
em mulheres, 10 anos mais tarde, sendo que a freqüência
aumentou com a idade.
Os estudos de Hirvonen e cols. 20, na Finlândia, demonstraram a existência de espessamento da íntima das artérias coronárias em 53% das 75 crianças saudáveis, necropsiadas após morte por causa externa, inclusive naquelas
abaixo de 5 anos.
Newman e cols. 21 publicaram os primeiros resultados
do Bogalusa Heart Study, importante pesquisa epidemiológica realizada em crianças, adolescentes e jovens. Esse estudo analisou a presença de fatores de risco para doenças
cardiovasculares em crianças, desde o nascimento até jovens de 26 anos. Os pesquisadores correlacionaram o material da necrópsia com fatores de risco detectados antemorte
e observaram que havia importante relação entre os níveis
de lipoproteínas e a doença arterial, permitindo que a presença de placas fibrosas nas coronárias fosse associada
com níveis elevados de triglicérides e pressão arterial e a extensão das estrias gordurosas na aorta correlacionou-se,
fortemente, com níveis séricos elevados de colesterol total
e LDL e, inversamente, com os níveis de HDL. O estudo
concluiu que fatores de risco estão relacionados com o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas, desde os seus
estágios mais precoces, na infância.
Estudos de Tanaka e cols. 22, realizados no Japão em
2.856 pacientes falecidos entre um mês e 39 anos de idade,
revelaram a presença de estrias gordurosas em aortas de
29% das crianças menores de um ano. Entre um e nove anos,
foram encontradas estrias gordurosas nas coronárias de
3,1% dos casos e, nas artérias cerebrais, em 1,9%. Acima dos
10 anos as lesões aumentaram nas artérias coronárias e cerebrais e progrediram com a idade, de forma que estrias gordurosas evoluíram rapidamente na 2ª década de vida, enquanto placas fibrosas aumentaram após a 3ª década. A presença de fatores de risco antemorte, como idade, colesterol
sérico e níveis pressóricos estiveram positivamente relacionados com a extensão das lesões na aorta e coronárias. As
lesões nas artérias cerebrais mostraram correlação significativa somente com níveis de pressão arterial.
Stary 23,24 avaliou a progressão da aterosclerose nas
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coronárias de crianças e adultos jovens, ao estudar artérias
em necrópsias de 691 indivíduos que morreram desde o primeiro dia de vida até 39 anos. Observou a presença de células espumosas na íntima das artérias de 45% das crianças
até 8 meses de idade, as quais regrediam após o primeiro ano
de vida, voltando a acumular-se na puberdade, de forma
que, entre 10 e 14 anos, 61% mostravam grande quantidade
de células espumosas e de estrias gordurosas. Lesões avançadas foram encontradas nas proporções de 7%, 14%, 21%,
33%, 61% e 66% para indivíduos de 10 a 14 anos, 15 a 19, 20
a 24, 25 a 29, 30 a 34 e 35 a 39 anos, respectivamente, prevalecendo no sexo masculino.
Pesonen e cols. 25 analisaram o estreitamento das artérias coronárias de indivíduos entre um e 16 anos e observaram que, na coronária esquerda, o grau de estreitamento foi
de 17% no primeiro ano de vida e de 34% entre 12 e 15 anos,
sendo mais acentuado no sexo masculino. Aqueles que
apresentaram estreitamento mais importante eram descendentes de avós procedentes de áreas com alta mortalidade
por doença arterial coronariana, parecendo haver predisposição hereditária para essa doença.
Angelini e cols. 26 observaram a presença de proliferações na camada íntima em 95,3% de segmentos de coronárias de crianças entre um e cinco anos. Placas fibrosas foram
detectadas desde os seis anos de idade e 24% dos indivíduos entre 16 e 20 anos apresentava uma ou mais placas. O local mais acometido foi a parte proximal da artéria descendente anterior.
Novos resultados do Bogalusa Heart Study 27 foram
publicados após análise de aortas e coronárias em 150 necrópsias de indivíduos de seis a 30 anos de idade. O estudo
reforçou a conclusão anteriormente obtida de que os fatores
de risco estão relacionados ao desenvolvimento da aterosclerose e enfatizou a necessidade da prevenção cardiológica desde o início da vida.
Kaprio e cols. 28 avaliaram a relação entre morte dos
avós por doença arterial coronariana e espessamento da
camada íntima em 136 crianças. A relação foi positiva para 77
crianças, sendo mais comum naquelas que apresentavam
estreitamento luminal das coronárias.
O estudo multicêntrico The Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) 29 revelou que
todas as aortas e cerca de metade das coronárias direitas, em
1.532 necrópsias, apresentavam lesões ateroscleróticas
nos indivíduos entre 15 e 19 anos e a extensão das lesões
aumentou com o avanço da idade. A prevalência de lesões
na coronária direita aumentou de 50%, no grupo mais jovem,
para 75% no de 30 a 34 anos e foi maior em homens do que
em mulheres. O sexo masculino apresentou envolvimento
coronariano mais extenso e maior prevalência de evolução
para formas mais avançadas das lesões.
Cornhill e cols. 30, do estudo PDAY, relataram o papel
exercido pelos fatores de risco no desenvolvimento e progressão das lesões arteriais em jovens de 15 a 34 anos, indicando que a aterosclerose na aorta e coronária direita estava positivamente associada com níveis de LDL e VLDL, intolerância à glicose, tabagismo, hipertensão arterial e obesida134
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de e negativamente relacionada, com níveis de HDL. Os autores sugeriram que a modificação precoce dos fatores de risco poderia ser benéfica para impedir a evolução da doença.
Tracy e cols. 31, dando continuidade ao Bogalusa Heart Study, reforçaram os resultados obtidos desde o início
da pesquisa, relacionando positivamente a presença de estrias gordurosas na aorta com níveis séricos, antes da morte, de colesterol total e LDL e inversamente com HDL e associando a ocorrência das lesões na coronária direita com altos níveis de colesterol total, LDL, VLDL e hipertensão arterial. Novos resultados mostraram que a presença de múltiplos fatores de risco concomitantes agrava as lesões ateroscleróticas na aorta e coronárias, demonstrando a ocorrência
de um sinergismo de efeito sobre a evolução das lesões 32.
Strong e cols. 33 relataram novos resultados do estudo
PDAY, totalizando 2876 indivíduos estudados, entre 15 e 34
anos de idade, mortos por causas externas, confirmando as
observações anteriores e concluindo que a prevalência e
extensão das lesões aumentam rapidamente entre 15 e 34
anos de idade e que a doença aterosclerótica deve ser prevenida desde a infância e adolescência.

Comentários
Como já foi mencionado, o interesse pela aterosclerose na infância e adolescência surgiu no início do século
XIX e, a partir de então, ocorreram vários relatos sobre a
presença de lesões arteriais nessa faixa etária. Muitos estudos de necrópsia foram publicados, indicando o início precoce da formação das lesões ateroscleróticas na infância,
até que o Bogalusa Heart Study, e o PDAY Study, relacionaram a ocorrência dessas lesões com a presença de fatores
de risco e levantaram a possibilidade de que esses possam
estar precocemente envolvidos no futuro desenvolvimento
da doença arterial coronariana.
Diante do exposto na literatura, é indiscutível a existência de evidências de que as lesões ateroscleróticas iniciam sua formação na infância e que essas lesões estejam relacionadas à presença de fatores de risco nessa faixa etária,
apesar do número ainda pequeno de estudos no sentido de
comprovar a relação com fatores de risco.
Apesar de todas essas evidências, é discutível na literatura a necessidade de realização de programas de rastreamento das concentrações séricas de lípides e lipoproteínas
na faixa etária pediátrica. O rastreamento tem por finalidade
a detecção e intervenção precoces sobre os possíveis níveis
lipídicos elevados, considerando as alterações fisiológicas
que ocorrem, por exemplo, na adolescência.
Alguns autores são contra o rastreamento dos níveis
lipídicos na faixa etária pediátrica, alegando as dificuldades
para realizá-lo, seu alto custo, os efeitos adversos de rotular-se uma criança como hipercolesterolêmica e a falta de demonstração dos benefícios da diminuição dos níveis lipídicos na infância para prevenção das doenças do adulto 34-42.
No outro extremo, encontram-se autores que são a favor do rastreamento universal de todas as crianças, independentemente da existência ou não de fatores de risco, de-
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fendendo a idéia de que esse tipo de rastreamento é mais
sensível e poderia beneficiar crianças com níveis lipídicos
elevados 43-46. O Bogalusa Heart Study recomenda o rastreamento dos fatores de risco cardiovascular para todas as crianças durante o exame pré-escolar ou antes, incluindo colesterol total e, se indicado, lipoproteínas, além de pressão
arterial, peso e estatura, dieta, atividade física, tabagismo 47.
O National Cholesterol Education Program (NCEP)
adotou uma posição intermediária, recomendando o rastreamento seletivo dos níveis lipídicos para crianças acima de
dois anos de idade, com história familiar de hipercolesterolemia ou de doença cardiovascular precoce, ou seja, antes
dos 55 anos, ou naquelas cuja história familiar não possa ser
obtida 1.
A Academia Americana de Pediatria adotou e mantém
as recomendações estabelecidas pelo NCEP 48 e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, através do Segundo Consenso
Brasileiro sobre Dislipidemias, também recomenda o rastreamento seletivo do perfil lipídico para crianças e adolescentes de dois a 19 anos, baseado na história familiar e na presença de outros fatores de risco 49. Os valores de referência
encontram-se na tabela I.
A prevenção é a principal forma de controle das doenças decorrentes da aterosclerose e pouco tem sido realizado
em termos de prevenção, especialmente na prática pediátrica. O pediatra, geralmente o único profissional que acompanha o indivíduo desde o nascimento, pode exercer importante papel na promoção da saúde cardiovascular e, dessa
forma, não limitar seu foco de atenção às doenças da infância, mas abranger as doenças do adulto que têm origem na
faixa etária pediátrica 50,51.
Conforme as recomendações da Academia Americana
de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a determinação indiscriminada do perfil lipídico em crianças e
adolescentes não é recomendável. Entretanto, o rastreamento deve ser realizado entre dois e 19 anos de idade nas
seguintes situações: presença de avós, pais, irmãos, tios e
primos de primeiro grau com doença arterial manifesta (doença arterial coronariana e/ou doença cerebrovascular e/ou
periférica) antes dos 55 anos para homens e dos 65 anos para mulheres; parentes próximos com colesterol total
≥300mg/dl ou triglicérides ≥400mg/dl; presença de pancrea-

Tabela I - Valores de referência dos lípides plasmáticos entre dois
e 19 anos de idade
Lípides

CT
LDL-c
HDL-c
TG

Idade

< 10
10 - 19
< 10
10 - 19

Valores (mg/dl)
Desejáveis

Limítrofes

Aumentados

< 170
< 110
≥ 40
≥ 35
≤100
≤ 130

170 - 199
110 - 129
-

≥ 200
≥ 130
> 100
> 130

Fonte - Sociedade Brasileira de Cardiologia - Segundo Consenso Brasileiro Sobre Dislipidemias, 1996 49.

tite aguda, xantomatose, obesidade ou outros fatores de risco para doença arterial coronariana na criança ou jovem.
Infelizmente, nem todos os pediatras conhecem essas recomendações e poucos são aqueles que incluem rastreamento
e prevenção das doenças do adulto na sua prática diária.
Portanto, a prevenção da aterosclerose é também responsabilidade do pediatra, que deve identificar e controlar
os fatores de risco cardiovascular presentes na infância e
adolescência, procurando promover a saúde cardiovascular
do seu paciente, através da prevenção e/ou controle da
obesidade, aconselhamento para prática regular de exercícios físicos, detecção e controle da hipertensão arterial, orientação quanto a hábitos alimentares saudáveis, desencorajamento do tabagismo nos adolescentes e, quando indicado,
rastreamento dos níveis lipídicos 46,51.
As Sociedades de Cardiologia, em conjunto com as de
Pediatria, talvez pudessem promover campanhas de esclarecimento e sensibilização dos pediatras para a prevenção,
desde a infância, dos fatores que possam comprometer a
saúde cardiovascular na vida adulta, além de campanhas de
esclarecimento da população quanto a estilos de vida mais
saudáveis.
Terminando nossa conferência, pode-se concluir que o
processo de formação das lesões ateroscleróticas inicia-se na
infância, com lesões detectadas desde o primeiro ano de vida.
Os fatores de risco que favorecem o desenvolvimento das
lesões ateroscleróticas, já se encontram presentes na infância,
e sua prevenção deve, também, iniciar naquele período.
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