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O Astronauta e a Jabuticaba
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A cada 2 anos, a partir de milhares de inscrições de todo 
o mundo, cerca de 100 pessoas, número semelhante ao de 
vagas anuais em muitas escolas médicas, são encaminhadas a 
NASA para uma serie de entrevistas, exames médicos, físicos 
e psicológicos.  Assim como nas faculdades de medicina, o 
processo para selecionar astronautas é muito competitivo e 
tenta identificar os candidatos mais aptos às missões espaciais. 
O Conselho de Seleção procura por pessoas excepcionais 
dada a complexidade das tarefas a serem excetuadas e apenas 
0,1% dos aspirantes a astronauta são selecionados. Tal como 
acontece com alunos de medicina, alguns candidatos cancelam 
sua inscrição após familiarizar-se com a tremenda carga de 
trabalho e perigos envolvidos em tornar-se um astronauta. 
Candidatos a médico e astronauta têm muito em comum: 
precisam ser pessoas motivadas, com enorme capacidade de 
concentração, fiéis ao método e ao treinamento exaustivo e 
capazes de compreender que equívocos em suas condutas 
podem ter consequências catastróficas.  

Aos olhos dos pacientes, médicos serão sempre pessoas 
excepcionais tais como os astronautas. Quanto mais complexo 
o problema, melhor treinado e preparado o paciente espera 
que seu médico seja para poder lidar com aquela situação. 
Assim como na NASA, pacientes esperam que o médico 
por eles selecionados tenham sido excepcionalmente bem 
preparados e que possam tomar as melhores decisões 
pertinentes as suas vidas de maneira pragmática, informada e 
pronta. No lançamento do ônibus espacial, mesmo sabendo 
que tudo pode dar errado, não dá tempo de fazer figa nem 
torcer para que tudo dê certo: ou o astronauta está preparado 
ou não entra no foguete. Da mesma forma, a decisão do 
médico não pode se basear em crença ou esperança de que 
vai dar certo.  

Diferentes tipos de pacientes optam por diferentes perfis 
de médico, mas todos, invariavelmente, buscam alguém 
que possa abordar o problema de acordo com condutas 
bem estabelecidas e predefinidas durante o treinamento 
e pela experiência do profissional. Nossos pacientes, e 
isso já foi estudado, preferem que seu destino dependa 
mais da técnica do que da sorte e indulgência. Entretanto, 

o controle de qualidade dos processos de formação do 
astronauta e do médico são muito diferentes. Nos primeiros, 
um grupo pequeno, o controle é mais fácil de ser exercido 
e os equívocos corrigidos com mais rapidez e objetividade. 
No caso dos médicos não. Menos durante na faculdade, 
mas principalmente depois de completado o treinamento 
formal, a qualidade e os resultados da formação ficam mais 
difíceis de ser avaliados. Os extremos são de reconhecimento 
relativamente simples: hospitais e profissionais de excelência 
versus imperícia ou negligência flagrantes. Mas existe uma 
enorme lacuna entre esses dois pontos onde, na verdade, a 
grande maioria dos atos médicos acontecem e o controle é 
mais complicado de ser exercido. 

Isso ficou patente na pandemia.1,2 Entre o uso de ozônio 
por via retal - seria engraçado se não fosse trágico - e os estudos 
randomizados mostrando a ineficácia de varias intervenções, 
inúmeros médicos e instituições adotaram condutas à luz de 
sua experiência e convicção pessoal. Por vezes, inclusive, 
meramente convicção política, numa demonstração de 
desrespeito ao paciente transformado em cabo eleitoral 
durante a pandemia. Nesse contexto, para eximir-se de sua 
responsabilidade regulatória, alguns Conselhos de classe, 
com honrosas exceções, insistiram em que, dada a urgência, 
intervenções sem qualquer comprovação de eficácia fossem 
aceitas caso houvesse consenso entre o médico e o paciente. 
Curiosamente, acreditavam estar protegendo o médico com 
tal atitude. Mas se o consenso subjuga a regulamentação, e se 
não for possível impor ciência a impressões pessoais, para que 
Conselho? Em vez de insistir em promover o debate e a adoção 
de condutas baseadas em evidência científica, optaram pela 
estratégia de “se não fizer mal, pode”.  

Jabuticaba
O Brasil tem um ambiente médico peculiar. Intervenções 

tais como hidroxicloroquina, ivermectina desapareceram 
completamente do debate científico no resto do mundo. Essas 
e outras condutas não comprovadas, continuam a ser usadas 
apenas em ensaios clínicos. Em parte, graças a importantes 
contribuições brasileiras recentemente publicadas. Apesar 
de vários países terem aceito o resultado desses estudos 
brasileiros, conduzidos com todo o rigor que a gravidade da 
pandemia e o método cientifico exigem, muitos no Brasil 
insistem em questioná-los. Tal como a jabuticaba - natural e 
predominante, mas não exclusivamente nossa -, a discussão 
continua atual só no Brasil. Antes se dizia que os estudos feitos 
em outros países não se aplicavam à população brasileira. 
Agora, continuam a procurar o subgrupo do subgrupo onde 
a intervenção possa ser justificada e a partir dali extrapolar 
os eventuais resultados para toda a população mesmo sem DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20201098
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qualquer comprovação científica. Como indivíduo, entendo 
que seja difícil aceitar evidência em contrário à convicção de 
alguém, mas como médico, essa atitude torna-se obrigatória.

Nesse ambiente de completa desregulamentação, vários 
colegas optaram por subscrever abaixo-assinado, criar sites 
promovendo condutas pessoais, escrever cartas a políticos 
e até organizar caravanas à Brasília para pressionar o Estado 
brasileiro a adotar condutas médicas por eles defendidas 
mesmo em face a evidência científica em contrário, ou 
seja, evidência da ineficácia da intervenção. Embora muitos 
deles sejam excelentes médicos em suas respectivas áreas de 
atuação, esse tipo de atitude só foi possível porque, com a 
desculpa de tentar ajudar, tudo se permite no Brasil. Houvesse 
algum tipo de norma propondo multa ou cassação da 
licença médica aos que promovessem condutas médicas não 
comprovadas, nada disso teria acontecido. Tal regulamentação 
seria, na verdade, semelhante a conduta dos conselhos éticos 
em casos de charlatanismo, quando atos médicos baseados 
em decisões consensuais não são aceitos como justificativa 
para isentar o infrator. Mas esse tipo de responsabilização 
e prestação de conta por condutas tomadas é muito falho 
ou inexistente no Brasil. Existe um termo em língua inglesa 
próprio para descrever essa imputabilidade chamada de 
“accountability”. Curiosamente, essa palavra não existe em 
português. Pra compensar, jabuticaba não tem tradução.

Este tipo de ato político, disfarçado de ato médico, 
congrega alguns pontos em comum. Primeiro, tenta criar 
um ambiente de insegurança junto a população e imprensa, 
sugerindo de maneira irresponsável que existe um conluio 
entre indústria farmacêutica, principais revistas médicas do 
mundo e pesquisadores para aprovar estratégias de alto custo 
e excluir populações menos privilegiadas. Essa desconfiança, 
frequente em momentos de crise, tornou-se quase certeza, 
quando dois trabalhos não-randomizados foram retirados de 
duas das mais importantes revistas médicas internacionais 
da atualidade. Mas ao contrário do que se apregoava, o 
sistema de avaliação da produção científica mostrou-se 
muito eficaz, crítico e resolutivo com essa ação rápida. Em 
apenas duas semanas, atento ao questionamento de outros 
médicos e investigadores, os trabalhos foram retirados pelos 
autores, a empresa que forneceu os dados desapareceu e 
o principal autor da publicação foi duramente repreendido 
pela escola médica onde trabalha. Não porque tenha agido 
premeditadamente com má-fé, mas porque não observou 
regras básicas de metodologia científica. O controle de 
qualidade funcionou desse lado da balança. 

Mas os que se posicionam contra o método cientifico, 
atitude que tenta justificar a imobilidade e incapacidade de 
se organizar, continuam ilesos. Para o desalento deles, todavia, 
apenas a dexametasona foi confirmada como intervenção 
eficaz até o momento: uma droga barata, genérica e com 
licença para ser produzida em qualquer país do mundo sem 
pagamento de royalty. Mais uma vez, o complô não pode 
ser demonstrado. 

Geralmente formado por pessoas sem nenhum interesse 
ou experiência em publicação científica, que encontram na 
resistência ao método uma maneira singular de colocarem-
se em evidência sem nunca terem produzido nada, o grupo 
dos “descrentes” despendeu uma enorme energia nesse 

atual movimento anti-ciência no Brasil tentando convencer 
a todos sobre seus métodos e opiniões. Silenciosamente 
rejeitados pela maioria dos médicos, esses grupos continuam 
a buscar apoio fora do ambiente acadêmico, segundo eles, 
irremediavelmente corrompido. Ao invés disso, como fizeram 
outros, deveriam ter se organizado para responder a perguntas 
relevantes e beneficiar a população mundial como um todo. 
Mas isso dá trabalho: é sempre mais fácil resistir, reclamar e 
protestar do que produzir algo novo. 

Trabalhos Brasileiros
A pergunta mais importante no momento é: qual 

conjunto de três palavras tem feito mais vítimas? “Na minha 
experiência” ou “ensaio clínico randomizado”?  A experiência, 
muitas vezes definida como a própria arte da medicina em 
si, é fundamental não para a interpretação dos dados de 
um estudo, mas para ajudar a acomodar aqueles resultados 
a um paciente e condição clínica específica. O estudo 
randomizado seleciona e afunila a análise sobre um grupo de 
pacientes para permitir a obtenção de resultados objetivos.   
A experiência permite a extrapolação e adaptação de 
resultados comprovados, mas não deve ser utilizada para 
interpretar resultados de pesquisa científica. Existem regras 
para isso e as diferenças de interpretação são também 
baseadas nessas normas e não em impressões pessoais.

Em contraponto aos grupos que defendem a experiência 
inédita e a memória recente como estratégias para a definição 
de condutas médicas, é preciso destacar o feito extraordinário 
de um grupo de pesquisadores brasileiros. Foram vários 
trabalhos publicados em revistas médicas importantíssimas no 
intervalo de algumas semanas. A iniciativa desses autores tem 
sido elogiada no mundo inteiro. Nenhum país conseguiu se 
organizar de maneira tão eficiente para responder questões 
relevantes à pandemia como o Brasil.  

Só existe uma forma de aprendermos a tratar uma doença: 
pesquisa clínica. É um desafio tremendo. Uma pesquisa 
clínica bem-feita deve ser ampla, com muitos pacientes 
e cenários diferentes; ágil e coordenada, para resolver os 
problemas rapidamente e permitir avanços terapêuticos; 
e randomizada, com grupo controle para conseguir isolar 
o efeito do tratamento.3 Pouquíssimos países conseguiram 
coordenar movimentos dessa magnitude, que não só decifram 
a Covid-19 como nos fornecem respostas sobre o que fazer. 
O Brasil foi um deles. O grupo Coalizão, formado por 
hospitais líderes no país e que envolve mais de 50 centros 
nacionais, é hoje referência mundial. Serão cerca de 11 
estudos para sanar dúvidas de como tratar a Covid-19. Graças 
ao Brasil, qualquer médico que queira tratar pacientes com 
Covid-19 aprendeu que a hidroxicloroquina, com ou sem 
azitromicina, não teve benefício em casos leves a moderados 
de Covid-19 (Coalizão I),4 e que a azitromicina também não 
teve benefício em casos graves (Coalizão II).5 Além de nos 
ensinar o que não funciona, o grupo ratificou que a Covid-19 
grave tem tratamento: a dexametasona beneficiou pacientes 
hospitalizados com síndrome da angústia respiratória aguda 
(SARA) moderada-grave, acelerando a saída da ventilação 
mecânica (Coalizão III).6 Além dos estudos Coalizão, 
pesquisadores brazucas produziram estudos epidemiológicos 
de qualidade indiscutível, desenvolveram ensaios clínicos em 
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condições precárias, sanaram a dúvida global sobre o que 
fazer com o paciente Covid-19 em uso de iECA ou BRA7 
– sim, ele pode seguir com sua medicação –, e estão testando 
e produzindo vacinas com potencial de ajudar milhões de 
pessoas. Nos próximos 6 meses, são esperados novos estudos 
avaliando o efeito da hidroxicloroquina fora do ambiente 
hospitalar (tomara que funcione nesses pacientes como 
profilático), de diferentes anticoagulantes e do possível efeito 
antiviral do tociluzumabe dentre outros. Um feito incrível e 
sem precedentes no Brasil.

A pandemia mostrou o que há de melhor e pior na 
medicina brasileira. A politização de um conjunto de condutas 
médicas por médicos é inaceitável pois expõe a população 
aos riscos de tal conduta, criando factóides e crenças. Após o 
término da pandemia, os acertos parecerão naturais, óbvios 
e que sempre estiveram ali a nossa disposição. O esforço e 
a metodologia para a obtenção de tais respostas parecerão 
demasiados. As crenças e os achismos ficarão. 

A ingestão de alho em casos de gripe é provavelmente 
uma das heranças da Peste Negra quando se acreditava que 
a transmissão da doença ocorria pelo mau odor – flegma – e 
o alho, que quando esmagado libera alicina, outras essências 
e perfumes poderiam prevenir a doença. Séculos depois, 
a crença popular ainda persiste: quem nunca tomou alho 
para tratar uma gripe?8 Inúmeros trabalhos sugerem que 
o alho tenha de fato efeito antiviral. Apesar de estudos 
randomizados nunca terem demonstrado tal benéfico de 
maneira contundente, o mito continua porque afinal de 
contas:  1) não custa nada tentar; mal não deve fazer; 2) se 
não cura pelo menos não atrapalha; 3) teve um amigo meu 
que tomou e ficou bom e 4) parece que funciona em outras 
doenças e 5) só estou tentando ajudar.  Mais ou menos o 
mesmo nível de evidência que tem sido usado para justificar 

algumas intervenções na COIVD-19. Portanto, muitos podem 
legitimamente preferir tomar ivermectina e zinco em caso 
de gripe forte. Afinal, se havia uma suspeita, mesmo que 
infundada, de que funcionasse para a Covid-19, por que 
não funcionaria em uma gripe comum. Essa é uma das 
eventuais consequências nocivas de tais condutas instintivas 
não baseadas em estudos adequados. 

E quem será responsabilizado por isso? Nessa hora, o 
movimento anti-ciência se divide entre os “convertidos”, 
os que desaparecem para mais tarde se mobilizar em torno 
de temas igualmente polêmicos e repetir a estratégia, e os 
que se organizam para tirar proveito financeiro da situação, 
continuando a prescrever e incentivando tais condutas. 
As consequências negativas para a saúde da população 
são incalculáveis. Portanto, não parece justo que apenas 
a resistência sem sentido tenha voz nesse momento.  
A população pode e deve confiar na ciência médica brasileira 
quando compreendida e exercida de maneira adequada. 
Houve um enorme amadurecimento da pesquisa clínica 
no Brasil por conta da pandemia. Muitos outros bons frutos 
virão a partir daqui. Ficou evidente nossa capacidade de 
aceitar e resolver desafios dessa magnitude. E quem sabe 
não está no extrato da jabuticaba a melhora da Covid-19!? 
Mas o que é realmente importante é a mensagem deixada 
pelos médicos e pesquisadores brasileiros às novas gerações: 
acreditem! Porque no final, o rigor e o treino do astronauta 
sempre prevalecem. 
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Resumo

Fundamento: O treino de força tem efeitos benéficos em doenças renais, além de ajudar a melhorar a defesa antioxidante 
em animais saudáveis.

Objetivo: Verificar se o treino de força reduz o dano oxidativo ao coração e rim contralateral para cirurgia de indução de 
hipertensão renovascular, bem como avaliar as alterações na atividade das enzimas antioxidantes endógenas superóxido 
dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx).

Métodos: Dezoito ratos machos foram divididos em três grupos (n=6/grupo): placebo, hipertenso e hipertenso treinado. 
Os animais foram induzidos a hipertensão renovascular através da ligação da artéria renal esquerda. O treino de força 
foi iniciado quatro semanas após a indução da hipertensão renovascular, teve 12 semanas de duração e foi realizada 
a 70% de 1RM. Depois do período de treino, os animais foram submetidos a eutanásia e o rim esquerdo e o coração 
foram retirados para realizar a quantificação de peróxidos de hidrogênio, malondialdeído e grupos sulfidrílicos, que 
são marcadores de danos oxidativos. Além disso, foram medidas as atividades das enzimas antioxidantes superóxido 
dismutase, catalase e glutationa peroxidase. O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05).

Resultados: Depois do treino de força, houve redução de danos oxidativos a lipídios e proteínas, como pode-se observar 
pela redução de peróxidos de hidrogênio e níveis sulfidrílicos totais, respectivamente. Além disso, houve um aumento 
nas atividades das enzimas antioxidantes superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase.

Conclusão: O treino de força tem o potencial de reduzir danos oxidativos, aumentando a atividades de enzimas 
antioxidantes. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):4-11)

Palavras-chave: Hipertensão Renovascular; Treinamento de Resistência; Antioxidantes; Estresse Oxidativo; Obstrução 
da Artéria Real; Oxidação-Redução.

Abstract
Background: Strength training has beneficial effects on kidney disease, in addition to helping improve antioxidant defenses in healthy animals.

Objective: To verify if strength training reduces oxidative damage to the heart and contralateral kidney caused by the renovascular hypertension 
induction surgery, as well as to evaluate alterations in the activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase 
(GPx) endogenous antioxidant enzymes.

Methods: Eighteen male rats were divided into three groups (n=6/group): sham, hypertensive, and trained hypertensive. The animals were 
induced to renovascular hypertension through left renal artery ligation. Strength training was initiated four weeks after the induction of 
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renovascular hypertension, continued for a 12-weeks period, and was performed at 70% of 1RM. After the training period, the animals were 
euthanized and the right kidney and heart were removed for quantitation of hydroperoxides, malondialdehyde and sulfhydryl groups, which are 
markers of oxidative damage. In addition, the activity of SOD, CAT, and GPx antioxidant enzymes was also measured. The adopted significance 
level was 5% (p < 0.05).

Results: After strength training, a reduction in oxidative damage to lipids and proteins was observed, as could be seen by reducing hydroperoxides 
and total sulfhydryl levels, respectively. Furthermore, an increased activity of superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase 
antioxidant enzymes was observed.

Conclusion: Strength training is able to potentially reduce oxidative damage by increasing the activity of antioxidant enzymes.  (Arq Bras Cardiol. 
2021; 116(1):4-11)

Keywords: Hypertension, Renovascular; Resistance Training; Antioxidants; Oxidative Stress; Renal Arterial Obstruction; Oxidation-Reduction.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
A hipertensão renovascular, um tipo de hipertensão 

causada por estenose arterial renal total ou parcial devido a 
fatores genéticos ou aterosclerose, é uma causa importante 
de hipertensão secundária.1 Nesse tipo de hipertensão, 
o aumento da pressão arterial (PA) é iniciado por uma 
maior liberação de renina pelo rim isquêmico resultante 
do fluxo sanguíneo para esse órgão, devido à estenose da 
artéria renal.1,2

A renina é responsável pela conversão de angiotensinogênio 
em angiotensina I, que é clivada pela enzima conversora da 
angiotensina (ECA) produzindo angiotensina II (Ang II).3,4 
Portanto, a elevação da renina acarreta um aumento na 
liberação de Ang II. A Ang II, por sua vez, ativa as enzimas 
NADPH oxidase3 e xantina oxidase,4 aumentando a produção 
de ânion superóxido (O2

-), uma molécula sinalizadora de pró-
oxidante altamente reativa que pode causar danos oxidativos 
a lipídios, proteínas e DNA, e foi descrita na hipertensão 
renovascular.5,6 O aumento dos danos oxidativos no rim e no 
coração pode levar ao amento de fibrose do tecido, causando 
a redução de sua função,2 e, acabando por resultar em falência 
do rim que não foi afetado por estenose e disfunção cardíaca.

Está relatada, na literatura, a ação protetora do treino de 
força no tratamento de várias doenças, entre as quais está a 
hipertensão arterial.7,8 Entre os benefícios gerados pelo treino 
de força, já se observou que ela promove a melhoria da função 
cardíaca,9 bem como o aumento da atividade e/ou expressão 
das enzimas envolvidas na síntese de óxido nítrico.10,11 Essas 
mudanças causam o aumento da liberação de óxido nítrico, 
melhoria do tônus vascular,10,11 e redução da PA em animais 
normotensos12 e hipertensos.13

Além disso, também foi descrita a ação protetora do treino 
de força no stress oxidativo, melhorando a defesa antioxidante 
no fígado14 e no músculo esquelético.15 Entretanto, os efeitos 
do treino de força no coração e no rim contralateral para 
estenose arterial renal não são conhecidos. Dessa forma, o 
objetivo deste estudo foi verificar se o treino de força reduz 
o dano oxidativo ao coração e rim contralateral para cirurgia 
de indução de hipertensão renovascular, bem como avaliar as 
alterações na atividade das enzimas antioxidantes endógenas 
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 
peroxidase (GPx).

Métodos
O protocolo experimental do presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA - Nº 54/2015) 
da Universidade Federal de Sergipe, em conformidade com 
os Princípios Éticos da Experimentação Animal adotados pelo 
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA).

Amostra
Ratos Wistar machos, com idade de 10 a 12 semanas 

e massa corporal entre 240 e 270 g, foram obtidos pela 
instalação de animais da Universidade Federal de Sergipe. Os 
animais foram alojados em gaiolas coletivas (cinco animais/
gaiola), mantidos em condições controladas de temperatura 
(23 ± 1ºC) e um ciclo claro-escuro de 12 horas, com 
alimentação e água à vontade.

Grupos experimentais
Dezoito animais foram divididos aleatoriamente, por meio 

de um software online, em três grupos experimentais (n = 6 
por grupo): placebo, hipertensos e hipertensos treinados. O 
tamanho da amostra foi definido por conveniência.

Indução da hipertensão renovascular 
A indução da hipertensão foi realizada em animais dos 

grupos dos hipertensos e dos hipertensos treinados, pelo 
modelo de clipagem arterial desenvolvido por Goldblatt et 
al.,16 seguindo as adaptações propostas por Cangiano et al., 
17 Assim, com os animais em anestesia profunda (cetamina 
90 mg/kg e xilazina 10 mg/kg, intraperitoneal), foi feita 
uma incisão no flanco esquerdo da traseira do animal para 
exteriorização do rim esquerdo, e foi feita uma ligação de 
artéria renal com uma linha cirúrgica de algodão estéril 4,0. 
Os animais do grupo de placebo passaram por cirurgia apenas 
para exteriorização do rim esquerdo para reproduzir o stress 
gerado pela cirurgia nos animais dos grupos dos hipertensos 
e dos hipertensos treinados. Todos os animais receberam 
analgésicos (Flunixina meglumina, sc, 1 mg/Kg, a cada 24 
horas) por quatro dias depois do pós-cirúrgico.

Protocolo do treino de força
Três semanas após a cirurgia de indução da hipertensão, os 

animais dos grupos dos hipertensos e dos hipertensos treinados 
foram adaptados ao equipamento de treino por cinco dias, 
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mantendo os animais presos aos equipamentos durante 
10 minutos por dia. Daí em diante, um teste de repetição 
máxima (1RM) foi realizado nos animais de ambos os grupos 
e a cada duas semanas no grupo dos hipertensos treinados, 
para determinar a carga usada nas sessões de musculação. O 
teste foi realizado novamente no grupo hipertenso sedentário 
apenas ao final do protocolo experimental.

Os testes de repetição máxima foram realizados 
segundo as diretrizes do American College of Sports 
Medicine (Colégio Americano de Medicina Esportiva)18 
para seres humanos, com três tentativas por teste. O 
primeiro teste 1RM foi realizado com 3x o peso corporal do 
animal, ajustando para cima ou para baixo para a tentativa 
seguinte, dependendo do desempenho do animal na 
tentativa. Os animais puderam descansar por três minutos 
entre cada tentativa. 

O treino de força foi realizado conforme descrito por 
Tamaki, Uchiyama e Nakano,19 e conforme já usado em 
outros estudo.20-22 Resumidamente, esse modelo de treino de 
força é realizado em um aparelho que simula o agachamento 
onde o torso do rato é equipado com uma jaqueta de lona, 
que o mantém na posição ereta (Figura 1). A jaqueta de 
lona é presa a um suporte de alumínio, apoiado no braço 
de madeira que segura os pesos levantados pelo animal, e 

um estimulador elétrico foi conectado ao rabo do rato, de 
forma que ele recebesse um estímulo elétrico (10-15v, 0,3 
s duração, 3 s intervalo).12,20-22

O período de treino durou 12 semanas e foi iniciado 
48 horas após o teste 1RM. Cada sessão de treino de 
força foi realizada com 70% de sobrecarga de 1RM, com 
quatro sets de 12 repetições e intervalos de noventa 
segundos. Os animais do grupo de hipertensos somente 
receberam estímulo elétrico sem realizar o treino de força. 
O treinamento e a estimulação elétrica sempre foram 
realizados no início de ciclo ativo/escuro (18-20 horas), já 
que os animais apresentaram melhor tolerância ao exercício 
durante o ciclo escuro.23

Aferição da pressão arterial (PA)
Vinte e quatro horas após o período de treinamento, os 

animais hipertensos foram testados novamente por 1RM, 48 
horas após o teste de 1RM, a PA dos animais foi aferida. A PA 
dos animais foi medida pela implantação de um cateter na 
artéria femoral por meio de um transdutor de pressão (Edwards 
Lifescience, CA, EUA) acoplado a um pré-amplificador 
(BioData, Model BD-01, PB, Brasil).

Os sinais de PA pulsátil foram registrados por 30 minutos 
com os animais acordados (Advanced Codas/Windaq, Dataq 

Figura 1 – Ilustração representativa do aparelho para treino de força. (Adaptado de Tamaki et al., 1992).
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Instruments Inc., OH, EUA), permitindo a análise de pulso-
batimento-a-batimento para identificar a frequência cardíaca 
(FC), PA sistólica (PAS), e PA diastólica (PAD). A PA média 
(PAM) foi determinada pela PAS e pela DAP no próprio 
software de registro.

Danos oxidativos
Após a avaliação da PA, os animais foram submetidos a 

eutanásia por decapitação sem anestesia,24 e o coração e o rim 
foram coletados para os testes de danos oxidativos e atividade 
de enzima antioxidante.

Para determinar os danos oxidativos a lipídios, os produtos 
de lipoperoxidação foram medidos por oxidação por 
xilenol laranja, em que a oxidação de íons ferrosos (Fe2+) 
para íons férricos (Fe3+) ocorre em condições ácidas, pelos 
lipídios de peróxidos de hidrogênio.25 Da mesma forma, o 
malondialdeído foi medido pela quantificação de substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico.26

Os grupos sulfidrílicos, que são estruturas associadas a 
proteínas e altamente suscetíveis a danos oxidativos, também 
foram medidos. Por meio de sua quantificação, é possível 
estimar o dano proteico nos tecidos. A determinação dos 
grupos sulfidrílicos foi feita pela reação entre o reagente de 
Ellman (DTNB) e sulfidrila livre da cadeia lateral de cisteína.27

Atividade de enzima antioxidante
A atividade de SOD foi determinada pela habilidade da 

enzima do tecido de dissociar os ânions superóxidos derivados 
da auto-oxidação do pirogalol e sua reação reduzindo o 
3-(4,5-dimetil-2-tiazolil )-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT) e 
formando cristais de formazan.26,28

A atividade da CAT foi estimada pelo índice de degradação 
do peróxido de hidrogênio (H2O2) conforme o protocolo 
descrito previamente por Nelson e Kiesow.29 A atividade de 
GPx foi avaliada pela oxidação de NADPH, conforme descrito 
por Paglia e Valentine.30

Determinação da concentração de proteína
A determinação de concentração de proteína nos testes 

realizados foi feita pela técnica de Lowry et al.,31 quantificando 
a concentração de proteínas presentes no homogenato das 
amostras, por comparação com uma curva padrão feita com 
albumina sérica.

Análise estatística
A normalidade dos dados foi verificada utilizando-se o teste 

de normalidade Shapiro-Wilk. Os resultados são expressos em 
média ± desvio padrão (DP). A análise estatística foi realizada 
por meio de análise de variância (ANOVA) de um fator, seguida 
do teste de Bonferroni post-hoc. Um valor de p<0,05 foi 
considerado estatisticamente significativo. Foram realizadas 
análises estatísticas utilizando GraphPad PrismTM 8.0.

Resultados
Para validar nosso modelo de indução de hipertensão 

renovascular, foram avaliados parâmetros hemodinâmicos. 
Esses parâmetros foram medidos pela PA pulsátil com os 
animais acordados. A indução da hipertensão renovascular 
foi bem-sucedida e causou o aumento de PAS, PAD, PAM e 
FC. Por outro lado, o treino de força conseguiu neutralizar os 
efeitos da hipertensão renovascular (Tabela 1).

Também avaliamos a eficiência do treino de força por 
uma medição de 1RM, que mede a força máxima dos 
animais. O treino de força promoveu o aumento na carga 
suspensa pelos animais hipertensos treinados após 12 semanas 
de treinamento (p<0,0001; Figura 2). Entretanto, como 
esperado, não houve mudanças na força dos ratos sedentários 
hipertensos (p>0,05).

O aumento do stress oxidativo é outra marca da 
hipertensão. Dessa forma, medimos os danos oxidativos 
a lipídios e proteínas, medindo peróxidos de hidrogênio, 
malondialdeído, e grupos sulfidrílicos. Novamente foi possível 
validar nosso modelo de hipertensão, já que esta aumentou os 
danos a lipídios e proteínas no rim contralateral e no coração 
(p<0,01; Figura 3A e C), pelo aumento dos peróxidos de 
hidrogênio e pela redução dos níveis de grupos sulfidrílicos. 
Entretanto, os animais treinados demonstraram ter proteção 
contra danos oxidativos com níveis baixos de peróxidos de 
hidrogênio e preservação dos grupos sulfidrílicos, no rim 
direito e no coração. Além disso, não se observaram mudanças 
no nível de malondialdeído (p>0,05; Figura 3B).

Para melhor identificar os efeitos do treino de força no 
stress oxidativo em hipertensão renovascular, medimos a 
atividade das enzimas antioxidantes endógenas. O treino de 
força aumentou a atividade de SOD no coração e resgatou a 
atividade de SOD no rim (p<0,01; Figura 4A), bem como a 
atividade da catalase em ambos os tecidos (p<0,01; Figura 
4B), enquanto a atividade da GPx só foi normalizada no 
coração (p<0,01; Figura 4C).

Tabela 1 – Alteração na pressão arterial causada por estenose arterial renal
Placebo Hipertenso sedentário Hipertenso treinado

PAS (mmHg) 133±2 187±5*** 150±10##

PAD (mmHg) 92±1 151±6*** 121±5**,##

PAM (mmHg) 114±2 165±5*** 138±8*,#

FC (BPM) 337±4 385±9** 338±4##

Todos os dados representam média de ± EPM. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 em comparação com o placebo; #p<0,05, ##p<0,01 comparados com o grupo dos 
hipertensos sedentários, calculado por ANOVA de um fator seguido do teste de Bonferroni post hoc para comparações em pares. PAS: pressão arterial sistólica, PAD: 
pressão arterial diastólica, PAM: pressão arterial média, FC: frequência cardíaca, BPM: batimentos por minuto.
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Discussão
Os principais resultados do presente estudo demonstraram 

que o treino de força de 12 semanas com intensidade 
moderada reduziu os danos oxidativos ao coração e rim 
contralateral na hipertensão renovascular, aumentando a 

atividade das enzimas antioxidantes endógenas, bem como 
reduzindo a pressão sanguínea.

Os modelos de hipertensão renovascular são conhecidos 
pela ativação do sistema renina-angiotensina, aumentando 
os níveis de angiotensina II, e com consequente aumento 
de PA.16,17,32,33 Como ocorreu no presente estudo, em que os 

Figura 2 – Valores absolutos do teste de força máxima. Todos os dados representam média de ± EPM. ****p<0,0001 em comparação com antes do treino; ###p<0,001 
comparado com o grupo dos hipertensos sedentários, calculado por ANOVA de dois fatores seguido do teste de Bonferroni post hoc para comparações em pares. 1RM: 
teste de repetição máxima.

Figura 3 – Efeitos da hipertensão renovascular e do treino de força nos marcadores de danos oxidativos no rim contralateral e no coração. Todos os dados representam média 
de ± EPM. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, calculado por ANOVA de um fator seguido do teste de Bonferroni post hoc para comparações em pares. MDA: malondialdeído.
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Figura 4 – Efeitos da hipertensão renovascular e do treino de força na atividade das enzimas antioxidantes. Todos os dados representam média de ± EPM. *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001, calculado por ANOVA de um fator seguido do teste de Bonferroni post hoc para comparações em pares. SOD: superóxido dismutase; Gpx: 
glutationa peroxidase.

animais passaram por indução de hipertensão tinham valores 
de PA elevados, demonstrando que o modelo de indução de 
hipertensão experimental foi realizado com sucesso.

Além disso, havíamos realizado o modelo de treino de 
força descrito por Tamaki, Uchiyama e Nakano,19 cujos 
efeitos benéficos semelhantes aos encontrados em seres 
humanos que praticam esse tipo de treino físico já foram 
relatados.9,12,19-22,34 No presente trabalho, identificou-se que 
um treino de força moderado foi eficiente no aumento da 
força dos animais treinados. Essa demonstração acarretou 
mudanças benéficas, como se pode ver pela redução da 
PA. Além disso, os efeitos benéficos também puderam ser 
observados pela redução de danos a lipídios e preservação 
dos grupos sulfidrílicos no coração e nos rins. Foi relatado na 
literatura que o treino de natação aeróbico realizado com 
intensidade moderada reduz os danos oxidativos no rim 
contralateral para estenose arterial renal.35

Outros estudos também demonstraram esse efeito protetor 
do exercício físico no stress oxidativo. Como foi relatado, o 
treinamento aeróbico em esteira com intensidade que aumenta 
progressivamente reduz os danos oxidativos renais em outro 
modelo de hipertensão experimental,36 bem como em outro 
modelo de doenças renais crônicas.37 Efeitos semelhantes 
também foram demonstrados em outros modelos de treino 
de força.38,39 Essa proteção promovida pelo exercício físico é 
importante para evitar a ocorrência de fibrose, um processo 
que ocorre pela deposição de colágeno nas áreas que sofreram 
danos oxidativos.40 Esses danos são aumentados na hipertensão 
renovascular devido à hiperativação do sistema renina-
angiotensina-aldosterona, gerando stress oxidativo.2,41

Entretanto, o organismo tem mecanismos para evitar a 
ocorrência desses danos oxidativos, um dos quais sendo a 
ativação de enzimas antioxidantes endógenas.42,43 Por meio 
desse mecanismo, a enzima antioxidante SOD catalisa a 
dismutação de O2

- para H2O2. Em seguida, o H2O2 é reduzido 
para H2O e O2 pelas peroxidases, GPx ou CAT.42,43 Em indivíduos 
saudáveis, essas enzimas são expressas em diferentes maneiras 
em órgãos diferentes, dependendo dos processos metabólicos 
e funcionais que ocorrem neles. Entretanto, essas enzimas 
antioxidantes são reduzidas durante a hipertensão arterial.44,45

No presente estudo, a atividade reduzida das enzimas 
antioxidantes foi observada nos animais do grupo dos hipertensos. 
Outros estudos corroboram esses achados, demonstrando que 
tanto a atividade,6 quanto a expressão genética dessas enzimas 
são reduzidas nesse modelo de hipertensão renovascular.5 O 
treino de natação aeróbico35,46 demonstrou ter aumentado 
a atividade das enzimas SOD e CAT no coração e no rim 
contralateral de animais com hipertensão induzida, usando o 
mesmo modelo de hipertensão renovascular. Embora os efeitos 
do treino de força no stress oxidativo do rim contralateral ainda 
não tenham sido estudados, demonstrou-se que o treino de força 
em subida promove um aumento de enzimas antioxidantes nos 
músculos esquelético e cardíaco.15,38,39

Nosso estudo tem limitações porque, por motivos técnicos, 
não pudemos monitorar o decurso temporal da alteração na PA, 
bem como a medição de linha de base de outros parâmetros para 
entender melhor a ação terapêutica do treino de força. Apesar das 
limitações, os resultados demonstram, no modelo renovascular 
de ratos, que o treino de força tem um efeito protetor, como 
já foi observado em outras modalidades de exercício físico. O 
treino de força aumentou a atividade das enzimas SOD e CAT 

Placebo Hipertenso sedentário Hipertenso ativo

Rim Coração Rim Coração

Rim Coração
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no rim contralateral e no coração, restabelecendo essa atividade 
antioxidante a valores encontrados em animais saudáveis (grupo 
placebo), indicando que esse é um mecanismo possível pelo qual 
o treino de força consegue reduzir danos oxidativos em animais 
com hipertensão renovascular.

Conclusão
Os resultados encontrados no presente estudo nos 

permitem concluir que o treino de força pode neutralizar 
danos oxidativos produzidos por hipertensão renovascular no 
rim contralateral e no coração. Essa redução se deve, em parte, 
ao aumento da atividade das enzimas antioxidantes SOD e 
CAT promovido pelo treino de força. Portanto, esses resultados 
sugerem que o treino de força é uma ferramenta não 
farmacológica importante para o tratamento de hipertensão 
renovascular, com o potencial de evitar o avanço dos danos 
ao coração e rim que não tem estenose arterial renal.
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A hipertensão renovascular (HRV) é uma das principais 
causas de hipertensão secundária, muitas vezes levando à 
hipertensão resistente, ou seja, que não responde bem ao 
tratamento médico agressivo. Essa condição é definida como 
hipertensão arterial sistêmica que se manifesta em decorrência 
do comprometimento do suprimento sanguíneo para os rins.1,2 
No contexto epidemiológico, a HRV é responsável por 1 a 
5% de todos os casos de hipertensão e 5,4% da hipertensão 
secundária em adultos jovens.3

Estudos demonstram associação da doença com baixos 
níveis de atividade física ou aptidão física em hipertensos.4,5 
Sabe-se que o treinamento físico tem ação protetora 
contra doenças cardiovasculares.6-8 Em 2016, a 7ª Diretriz 
Brasileira de Hipertensão Arterial, da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia,9 reportou que a redução da pressão arterial 
é a medida mais eficaz para diminuir o risco cardiovascular e 
retardar a progressão dos danos renais, independentemente 
do anti-hipertensivo utilizado. O treinamento de resistência/
exercício aeróbio promove importante efeito hipotensor em 
pacientes hipertensos e, portanto, tem sido recomendado 
como o tipo de exercício preferencial para prevenção e 
tratamento da hipertensão arterial.9,10

No entanto, é visto agora um interesse científico crescente 
nos efeitos cardiovasculares de outro tipo de exercício: o 
treinamento resistido.11,12 Treinamento resistido/força é uma 
atividade cujo esforço é realizado contra uma força oposta 
específica gerada pela resistência, projetada especificamente 
para aumentar a força e resistência muscular.11 Os efeitos 
benéficos do treinamento resistido abrangem a melhora do 
consumo máximo de oxigênio, da força e resistência muscular, 
além de ser um poderoso modulador do estresse oxidativo.13

Na edição atual da ABC, lemos com grande interesse 
o importante estudo entitulado “Treino de força reduz o 
estresse oxidativo cardíaco e renal em ratos com hipertensão 

renovascular”14 que aborda o impacto potencial de um 
protocolo de treinamento resistido sobre os danos oxidativos e 
nos sistemas enzimáticos antioxidantes endógenos no coração 
e rim contralateral em resposta à HRV. De fato, os animais 
com HRV induzida apresentaram características importantes 
da hipertensão, incluindo aumento da pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM) e 
frequência cardíaca (FC). Animais sedentários hipertensos 
apresentavam elevada concentração de hidroperóxidos e 
níveis reduzidos de grupos sulfidrila.14

Os autores utilizaram um protocolo de treinamento 
resistido com 70% de sobrecarga de uma repetição máxima 
(1RM), com quatro séries de 12 repetições e intervalos 
de noventa segundos no decorrer de 12 semanas. Como 
consequência, os animais do grupo de hipertensos submetidos 
ao protocolo apresentaram redução nos valores de PAS, PAD, 
PAM e FC.14 É possível que o treinamento resistido tenha 
aumentado a disponibilidade de óxido nítrico e sua síntese 
pelas células endoteliais, contribuindo assim para a modulação 
do tônus vascular.15 Como consequência, o aumento da 
resposta bradicárdica poderia diminuir a atividade simpática 
no coração, levando a uma redução na FC de repouso, no 
débito cardíaco e nos níveis pressóricos.4

Outros achados foram: redução na concentração de 
hidroperóxidos e preservação de grupos sulfidrila no rim 
direito e no coração em animais hipertensos submetidos 
aos treinos. O grupo treinado apresentou aumento das 
atividades da superóxido dismutase (SOD), catalase e 
glutationa peroxidase no coração. Quanto ao rim em animais 
hipertensos, as atividades de SOD e catalase melhoraram 
em resposta ao treinamento resistido, embora a atividade 
da glutationa peroxidase não tenha se alterado.14 Exercícios 
regulares elevam a produção de espécies reativas de oxigênio 
(ERO) a um nível que pode induzir danos toleráveis, que, 
por sua vez, podem induzir adaptações benéficas ao regular 
positivamente os sistemas antioxidantes celulares e estimular 
os sistemas de reparo de danos oxidativos.13

Portanto, os resultados encontrados pelos autores indicam 
que o treinamento resistido de intensidade moderada pode 
ser uma intervenção eficaz no tratamento das doenças 
cardiometabólicas, principalmente a hipertensão renovascular. 
Porém, mais estudos são necessários para que possamos 
compreender os mecanismos moleculares relacionados ao 
balanço oxidativo em resposta aos treinos de força.DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20200561
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Resumo

Fundamento: A insuficiência cardíaca (IC) com fração de ejeção na faixa média ou intermediária (ICFEI) (em inglês, “mid-
range ejection fraction) foi recentemente descrita em diretrizes europeia e brasileira recentes sobre o manejo da insuficiência 
cardíaca (IC). A fração de ejeção (FE) é um parâmetro importante para direcionar terapia e prognóstico. Estudos têm mostrado 
resultados conflitantes sem dados representativos de países em desenvolvimento.

Objetivo: Analisar e comparar a taxa de sobrevida em pacientes com ICFEI com pacientes com IC e FE reduzida (ICFEr), e 
pacientes com IC e FE preservada, e avaliar as características clínicas desses pacientes.

Métodos: Estudo coorte que incluiu pacientes com IC aguda admitidos no departamento de emergência de um hospital 
terciário, referência em cardiologia, localizado no sul do Brasil, entre 2009 e 2011. A amostra foi dividida em três grupos de 
acordo com a FE: reduzida, intermediária e preservada. Curva de Kaplan-Meier foi analisada de acordo com a FE, e uma análise 
de regressão logística foi realizada. A significância estatística foi estabelecida em p<0,05.

Resultados: Um total de 380 pacientes foram analisados. A maioria dos pacientes apresentaram ICFEp (515), seguido 
de ICFEr (32%) e ICFEI (17%). Os pacientes com ICFEI apresentaram características intermediárias em relação 
à idade, pressão arterial, e diâmetros ventriculares, e a maioria era de etiologia isquêmica. O período mediano de 
acompanhamento foi de 4 anos. Não se observou diferença na sobrevida geral ou na mortalidade cardiovascular 
(p=0,03) entre os grupos de FE (FE reduzida: mortalidade de 40,5%; FE intermediária: 39,7%, e FE preservada 26%). 
A mortalidade hospitalar foi 7,6%.

Conclusão: Não houve diferença na taxa de sobrevida entre os grupos de FE diferentes. Os pacientes com ICFEI 
apresentaram maior mortalidade por doenças cardiovasculares em comparação a pacientes com ICFEp. (Arq Bras 
Cardiol. 2021; 116(1):14-23)

Palavras-chave: Sobrevida; Insuficiência Cardíaca; Volume Sistólico; Prognóstico; Mortalidade; Adesão à Medicação; 
Epidemiologia.

Abstract
Background: Heart Failure with mid-range Ejection Fraction (HFmEF) was recently described by European and Brazilian guidelines on Heart 
Failure (HF). The ejection fraction (EF) is an important parameter to guide therapy and prognosis. Studies have shown conflicting results without 
representative data from developing countries.

Objective: To analyze and compare survival rate in patients with HFmEF, HF patients with reduced EF (HFrEF), and HF patients with preserved 
EF (HFpEF), and to evaluate the clinical characteristics of these patients. 
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Methods: A cohort study that included adult patients with acute HF admitted through the emergency department to a tertiary hospital, reference 
in cardiology, in south Brazil from 2009 to 2011. The sample was divided into three groups according to EF: reduced, mid-range and preserved.  
A Kaplan-Meier curve was analyzed according to the EF, and a logistic regression analysis was done. Statistical significance was established as p < 0.05.

Results: A total of 380 patients were analyzed. Most patients had HFpEF (51%), followed by patients with HFrEF (32%) and HFmEF (17%). Patients 
with HFmEF showed intermediate characteristics related to age, blood pressure and ventricular diameters, and most patients were of ischemic etiology. 
Median follow-up time was 4.0 years. There was no statistical difference in overall survival or cardiovascular mortality (p=.0031) between the EF groups 
(reduced EF: 40.5% mortality; mid-range EF 39.7% and preserved EF 26%). Hospital mortality was 7.6%.

Conclusion: There was no difference in overall survival rate between the EF groups. Patients with HFmEF showed higher mortality from cardiovascular 
diseases in comparison with HFpEF patients. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):14-23)

Keywords: Survivorship; Heart Failure; Stroke Volume; Prognosis; Mortality; Medication Adherence; Epidemiology.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, 

considerada uma das principais causas de admissão hospitalar 
e morbimortalidade no mundo.1-3 Estudos observacionais 
descrevem taxas de mortalidade por IC de 4 a 12% durante 
internação hospitalar e de 20% a 30% um ano após a alta. As 
taxas de readmissão também são elevadas, variando de 20% 
a 30% em 90 dias, e atingindo 60% em um ano.3-6 Avanços 
na terapia cardiovascular têm sido associados a uma maior 
expectativa de vida e aumento na prevalência de IC na população 
idosa, criando a necessidade de um melhor conhecimento 
sobre a epidemiologia, o diagnóstico, e o tratamento dessa 
importante doença de saúde pública de países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. 

Apesar de a fração de ejeção (FE) não ser ideal para estratificação 
de pacientes, esse parâmetro tem sido historicamente utilizado 
na prática clínica para o direcionamento de terapias e 
estabelecimento de prognóstico.7,8 A fim de fomentar a pesquisa 
e melhor categorizar pacientes com IC, a Sociedade Europeia 
de Cardiologia (European Society of Cardiology) criou uma nova 
categoria de FE em sua recente diretriz sobre IC – a IC com FE 
na faixa média ou intermediária (ICFEI) (em inglês, “mid-range 
ejection fraction”)9 – que engloba pacientes com FE entre 40 e 
49%.1 Essa nova classificação também foi adotada pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia pela diretriz de IC publicada em 2018.3 
Desde então, muitos artigos descrevem os desfechos clínicos 
e as características da população com ICFEI, com resultados 
conflitantes. Enquanto alguns estudos com pacientes com IC 
aguda e crônica apresentaram sobrevida similar entre as três 
categorias de FE,10-14 outros apresentaram melhor sobrevida de 
ICFEI e IC com FE preservada (ICFEp) em comparação a pacientes 
com IC com FE reduzida (ICFEr).15,16

Dados sobre pacientes com ICFEI no Brasil e em países em 
desenvolvimento são escassos na literatura. O objetivo deste 
estudo foi analisar a sobrevida e as características clínicas de 
pacientes com ICFEI em comparação a pacientes admitidos com 
IC aguda e FE reduzida ou preservada.

Métodos 

Delineamento e População do Estudo 
Este foi um estudo coorte prospectivo, derivado de um 

registro clínico de 424 pacientes consecutivos admitidos com 

IC aguda no departamento de emergência do Hospital São 
Lucas / Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
durante o período entre janeiro de 2009 e dezembro de 2011 
(Figura 1). Os critérios de inclusão foram: 1) idade maior que 
18 anos; 2) diagnóstico de IC aguda definido pelos critérios de 
Framingham e posteriormente confirmado por ecocardiografia 
transtorácica. Os pacientes que não realizaram ecocardiografia 
durante a internação foram excluídos. O protocolo de registro 
clínico foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do 
Hospital São Lucas (cidade de Porto Alegre) e um banco de 
dados de IC aguda foi construído. Os participantes assinaram 
um termo de consentimento.

O tamanho da amostra foi calculado com base na meta-
análise Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure 
(MAGGIC) publicada em 2012. Para detectar uma diferença 
na mortalidade, seriam necessários entre 330 e 364 pacientes, 
com um poder de 80% e erro alfa de 5% (Roasoft e WinPepi 
Sample Size Calculator Software).   

Avaliação Clínica e Coleta de Dados
A avaliação clínica e o tratamento dos pacientes incluídos 

foram conduzidos pelo médico da emergência e a equipe de 
cardiologia de plantão, seguindo-se o protocolo de rotina da 
instituição, sem interferência dos pesquisadores. A coleta de 
dados foi realizada utilizando-se um formulário estruturado 
e revisão de prontuários médicos.

Os primeiros sinais e sintomas dos pacientes foram registrados 
na chegada ao departamento de emergência, antes da admissão, 
por avaliação clínica, hemodinâmica, dos sinais vitais e da classe 
funcional segundo a New York Heart Association. Além do 
tratamento prescrito durante a internação, os medicamentos 
usados em casa e prescritos na alta foram avaliados.

Causas da IC descompensada foram analisadas – isquemia 
miocárdica (se algum tipo de revascularização miocárdica 
foi realizada durante a internação hospitalar); hipertensão 
não controlada (no caso de hipertensão em estágio ≥II na 
chegada ao hospital); arritmia (ritmo não sinusal, exceto na 
presença de fibrilação atrial permanente com taxa ventricular 
controlada); baixa adesão ao tratamento medicamentoso; 
infecção (diagnóstico durante a internação).

A etiologia isquêmica da IC foi considerada na presença 
de revascularização do miocárdio prévia ou recente; teste 
funcional com isquemia maior que 10%; exame anatômico 
mostrando estenose maior que 50% na artéria coronária 
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esquerda ou 70% na artéria descente anterior esquerda ou 
em outros dois vasos coronários. Também foram registrados 
comorbidades relatadas pelo paciente ou diagnosticadas 
durante internação.    

Como parte do protocolo institucional, cada paciente 
foi submetido a um eletrocardiograma de 12 derivações, 
radiografia de tórax, exames laboratoriais (hemograma, 
eletrólitos, função renal, perfil lipídico, glicemia, urina), e um 
ecocardiograma transtorácico com medida de FE usando o 
método de Simpson.

A amostra foi dividida em três grupos de acordo com 
a medida de FE no ecocardiograma: reduzido (<40%), 
intermediário (40-49%), e preservada (≥ 50%). O diagnóstico 
de ICFEp foi feito de acordo com diretrizes existentes, baseado 
principalmente no diâmetro atrial, na massa do ventrículo 
esquerdo e na função diastólica. 

Acompanhamento e Desfechos
Os dados de desfechos foram obtidos por revisão de 

prontuário e pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Centro de Informação de Saúde do Rio Grande do Sul para 
identificar mortalidade e causa de morte até dezembro de 2017. 

Causa direta de morte foi estabelecida segundo Classificação 
Internacional de Doenças (10ª edição). 

O desfecho primário avaliado foi mortalidade geral, 
e o desfecho secundário foi mortalidade por causas 

cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, IC, acidente 
vascular cerebral e arritmia). 

Análise Estatística
As variáveis contínuas com distribuição normal 

(analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov) foram 
expressas como média e desvio padrão ou mediana e 
intervalo interquartil, conforme apropriado. Comparação 
entre variáveis categóricas foi realizada pelo teste do 
qui-quadrado. As curvas de sobrevida foram estimadas 
pelo método de Kaplan-Meier, utilizando-se o teste de 
log-rank para comparação entre as categorias de FE. 
Regressões logísticas univariada e bivariada foram avaliadas 
para determinar as principais variáveis relacionadas à 
mortalidade. Significância estatística foi definida como 
p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas usando-se 
o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Statistics, versão 21.0.0.   

Resultados
De 424 pacientes internados com IC aguda, 380 pacientes 

foram estudados (Figura 1). A maioria dos pacientes 
apresentavam ICFEp (51,6%), seguido de ICFEr (31,8%) e ICFEI 
(16,6%). A idade média foi 68 ± 13 anos, e a maioria era do 
sexo feminino (53%). O tempo mediano de acompanhamento 
foi de 4,0 anos (intervalo interquartil: 0,92 – 7,62 anos).  

Figura 1 – Fluxograma da seleção da amostra do estudo; PAC: pressão arterial central; DM: diabetes mellitus; PH: pré-hipertensão; HT: hipertensão.

424 admitidos na 

Emergência com IC aguda 

44 pacientes excluídos 

(sem echocardiograma)

Total: 380 pacientes

Fração de ejeção e mortalidade

Fração de ejeção reduzida 
n=121 (31,8%)

Mortalidade n=79 (65,3%)

Fração de ejeção intermediária 
n=63 (16,6%)

Mortalidade n=40 (63,5%)

Fração de ejeção preservada 
n-196 (51,6%)

Mortalidade n=112 (57,1%)
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Características Clínicas 
A população do estudo com ICFEp era predominantemente 

composta por mulheres de idade avançada, com pressão 
sanguínea mais alta e frequência cardíaca e dimensões do 
ventrículo esquerdo mais baixos. O grupo com ICEFr foi 
composto majoritariamente por homens jovens, com pressão 
sanguínea mais baixa e frequência cardíaca e dimensões 
do ventrículo esquerdo mais altos. Pacientes com ICEFI 
apresentaram características intermediárias entre os pacientes 
com ICEFp e ICEFr com relação à idade, sexo, pressão 
sanguínea, frequência cardíaca e dimensões do ventrículo 
esquerdo (Tabelas 1 e 2).

Nos pacientes com ICFEI, os níveis plasmáticos de potássio 
foram maiores na admissão, e a isquemia miocárdica foi a 
principal etiologia da IC (Tabela 1). Os pacientes com ICEFI 
apresentaram uma menor prevalência de doença pulmonar 
obstrutiva crônica, tabagismo e consumo de álcool. Os pacientes 
com ICFEr apresentaram maior uso de inibidor de enzima 
conversora de angiotensina, antagonistas de mineralocorticoides, 
diuréticos de alça, e dispositivos aparelhos cardíacos eletrônicos 
implantáveis (Tabelas 2 e 3). A maioria dos pacientes 

apresentaram um perfil hemodinâmico “úmido e quente” na 
admissão, sem diferença entre os grupos segundo FE. 

A baixa adesão à terapia medicamentosa foi a principal 
causa de IC descompensada, seguida por infecção em 
pacientes com ICEFr e ICEFp, respectivamente (Tabela 4).

Desfechos
A mortalidade hospitalar foi de 7,6%. A mortalidade 

geral nos oito anos de acompanhamento foi de 60,7%, sem 
diferença estatística entre as categorias de FE (Figura 2).

A mortalidade por grupo de FE, ao longo do período de 
acompanhamento, está descrita na Tabela 5.

A taxa de sobrevida média foi de 4,7 anos (IC 95%: 3,7 
– 5,6), com tendência de aumento gradual com o aumento 
da FE (FE reduzida: 4,3 anos; FE intermediária: 4,7 anos; 
e FE preservada 4,9 anos). A mortalidade cardiovascular 
foi responsável por quase metade das mortes (54,1%). 
Houve uma diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos de FE quando as mortes cardiovasculares foram 
analisadas separadamente (p=0,031): FE reduzida 40,5%; FE 
intermediária 39,7%; e FE preservada 26% (Figura 3).

Tabela 1 – Dados demográficos e comorbidades dos pacientes com insuficiência cardíaca categorizados segundo fração de ejeção 

Características Total Fração de ejeção 
< 40%

Fração de ejeção 
40-49%

Fração de ejeção 
≥ 50% p

 % (N = 380)  31.8% (N=121) 16.6% (N=63) 51.6% (N=196)  

Demográficas      

Idade média (anos) 68,1 ±13,8 64,0 ±12,6b 66,6 ±15,3ab 71,3 ±13,4a <0,001

Sexo feminino 52,9% (201) 35,5%(43)b 52,4%(33)ab 63,8%(125)a <0,001

Índice de massa corporal média (Kg/m²) 28,1 ±6,5 26,6 ±6,1 29,2 ±6,3 28,6 ±6,6 0,100

Comorbidades      

Etiologia isquêmica 40,0% (152) 46,3% (56) 52,4% (33) 32,1% (63) 0,004

Hipertensão 93,2% (354) 90,1% (109) 92,1% (58) 95,4% (187) 0,176

Dislipidemia 74,8% (243) 76,2% (80) 76,9% (40) 73,2% (123) 0,796

Doença renal crônica 46,2% (156) 42,1% (45) 57,9% (33) 44,8% (78) 0,135

Diabetes Mellitus 45,9% (169) 43,9% (50) 50,8% (32) 45,5% (87) 0,668

Valvulopatia 35,1% (99) 28,1% (25) 36,2% (17) 39,0% (57) 0,230

Doença pulmonar obstrutiva crônica 32,2% (111) 42,1%(45) 21,1% (12) 29,8% (54) 0,014

Dispositivo cardíaco implantável 20,7% (78) 27,3% (33) 24,6% (15) 15,5% (30) 0,031

Fibrilação atrial 20,0% (76) 5,8% (22) 2,1% (8) 12,1% (42) 0,085

Bloqueio do ramo esquerdo 16,3% (62) 7,1% (27) 2,9% (11) 6,3% (24) 0,133

Acidente Vascular cerebral 17,5% (62) 16,2% (18) 12,3% (7) 19,8% (37) 0,390

Hipotiroidismo 18,0% (49) 16,7% (14) 28,9% (13) 15,4% (22) 0,112

Uso excessivo de álcool 19,4% (67) 32,4% (34) 12,5% (7) 14,1% (26) <0,001

Tabagismo 17,7% (63) 25,9% (29) 11,9% (7) 14,6% (27) 0,021

Câncer 12,0% (43) 12,4% (14) 3,4% (2) 14,5% (27) 0,070

Análise estatística: teste de qui-quadrado com resíduo ajustado e análise de variância (ANOVA) com teste de Bonferroni (letras “a” e “b”).
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Análise Univariada 

Quando a regressão logística univariada foi analisada com 
variáveis categóricas, a presença de fibrilação atrial e níveis de 
ureia maior que 92 mg/dL foram identificados como fatores de 
risco. Quando analisada como uma variável contínua, valores 
mais altos da pressão sistólica foram identificados como um 
fator protetor. Os dados coletados na chegada a emergência 
são descritos na Tabela 6.

Análise Multivariada

A regressão logística multivariada revelou que não houve 
diferença quanto às características clínicas ou taxa de 
mortalidade, entre os grupos de categorias diferentes de FE e 
etiologias de IC. Quando a morte cardiovascular foi analisada, 
ICFEr, ICFEI, e fibrilação atrial foram identificados como fatores 
de risco (Tabela 7). 

Tabela 2 – Dados clínicos, laboratoriais e de imagem na admissão 

Características Total Fração de ejeção 
< 40%

Fração de ejeção 
40-49%

Fração de ejeção 
≥ 50% p

 % (N = 380)  31,8% (N=121) 16,6% (N=63) 51,6% (N=196)  

Demográficas      

Pressão arterial sistólica média (mmHg) 140 (±35) 128 (±26)b 139 (±33)ab 147 (±39)a <0,001

Frequência cardíaca média (bpm) 91 (±23) 96 (±22)a 89 (±20)ab 88 (±22)b 0,006

Hemoglobina (mg/mL) 12,0 (±2,6) 12,6 (±2,5)a 11,9 (±2,3)ab 11,6 (±2,6)b 0,004

Creatinina (mg/dL) 1,8 (±1,2) 1,9 (±1,5) 1,9 (±0,9) 1,8 (±1,2) 0,615

Ureia (mg/dL) 71 (±46) 70 (±48) 76 (±40) 71 (±50) 0,766

Sódio (mg/dL) 137 (±17) 139 (±4,4) 139 (±3,1) 137 (±2,5) 0,324

Potássio (mg/dL) 4,3 (±0,7) 4,4 (±0,8)ab 4,5 (±0,6)a 4,2 (±0,7)b 0,017

Diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (cm) 3,5 (±1,8) 5,0 (±1,6)a 4,0(±1,5)b 3,1 (±0,8)c <0,001

Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (cm) 4,7 (±2,0) 5,7 (±1,8)a 5,2 (±1,9)b 4,8 (±0,9)b <0,001

Diâmetro do átrio esquerdo (cm) 3,9 (±1,7) 4,3 (±1,3) 4,0 (±1,5) 4,3 (±0,9) 0,182

Teste ANOVA com teste de Bonferroni (letras “a”, “b”, e “c”).

Tabela 3 – Medicamentos usados pelos pacientes em casa 

Medicamentos Total Fração de ejeção 
< 40%

Fração de ejeção 
40-49%

Fração de ejeção 
≥ 50% p

 % (N = 380)  31,8% (N=121) 16,6% (N=63) 51,6% (N=196)  

Diurético de alça 60,1% (218) 67,0% (77) 66,7% (38) 53,9% (103) 0,043

Inibidor de enzima conversora de angiotensina 51,5% (187) 63,5% (73) 38,6% (22) 48,2% (92) 0,043

Betabloqueador 49,0% (179) 50,0% (58) 45,6% (26) 49,5% (95) 0,641

Ácido acetilsalicílico 40,7% (149) 44,0% (51) 45,6% (26) 37,3% (72) 0,367

Estatina 43,3 (156) 43,0% (49) 50,0% (28) 41,6% (79) 0,533

Digoxina 25,6% (93) 40,0% (46) 24,6% (14) 17,3% (33) <0,001

Hipoglicemiante oral 20,9% (76) 19,1% (22) 17,5% (10) 23,0% (44) 0,568

Insulina 19,3% (70) 20,9% (24) 24,6% (14) 16,8% (32) 0,370

Antagonistas de mineralocorticoides 18,5% (67) 27,0% (31) 22,8% (13) 12,0% (23) 0,003

Bloqueador de canal de cálcio 16,9% (61) 8,8% (10) 15,8% (9) 22,1% (42) 0,011

Diurético tiazídico 14,6% (53) 14,0% (16) 14,0% (8) 15,2% (29) 0,954

Anticoagulante oral 14,0% (51) 14,7% (18) 10,5% (6) 14,1% (27) 0,660

Bloqueador de receptor de angiotensina 12,2% (44) 5,2% (6) 17,5% (10) 14,7% (28) 0,019

Análise estatística: teste de qui-quadrado com resíduo ajustado.
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Discussão
Existe um debate sobre qual o melhor método para avaliar 

o prognóstico em pacientes com IC, além da FE, levando-se 
em consideração a etiologia isquêmica, o remodelamento 
ventricular, comorbidades, entre outros.7,17,18 Sabe-se também 
que a FE é uma medida dinâmica, com uma variação 
intraobservador e interobservador de 7%, sendo possível 
reclassificar 80% dos pacientes com IC.3,19-21 Em sua última 

diretriz sobre IC de 2016, a Sociedade Europeia de Cardiologia 
recomenda identificar aqueles pacientes com ICFEI. Nas 
diretrizes de 2013 para o manejo da IC da American Heart 
Association, American College of Cardiology, e Heart failure 
Society of America, utilizam-se o termo “borderline” para 
pacientes com característics clínicas similares à ICFEp e 
“melhores” (improved) para pacientes isquêmicos com 
melhora na FE após evento agudo, mas ambos os termos 
como uma subclassificação da ICFEp. A atualização de 2017 

Tabela 4 – Causas da descompensação da insuficiência cardíaca 

Causas Total Fração de ejeção < 40% Fração de ejeção 
40-49% Fração de ejeção ≥ 50% p

 % (N = 380)  31.8% (N=121) 16.6% (N=63) 51.6% (N=196)  

Medicamentos 30,5% (116) 42,1% (51) 27,0% (17) 24,5% (48) 0,003

Infecção 27,1% (103) 19,0% (23) 19,0% (12) 34,7% (68) 0,003

Arritmia 18,7% (71) 15,7% (19) 19,0% (12) 20,4% (40) 0,721

Hipertensão 14,5% (55) 9,1% (11) 15,9% (10) 17,3% (34) 0,120

Isquemia miocárdica 7,6% (29) 8,3% (10) 12,7% (8) 5,6% (11) 0,174

Sobrecarga de sal 7,4% (28) 7,4% (9) 7,9% (5) 7,1% (14) 0,978

Desconhecida 18,2% (69) 18,2% (22) 23,8% (15) 16,3% (32) 0,407

Análise estatística: teste do qui-quadrado com resíduo ajustado.

Figura 2 – Curva de sobrevida geral. ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEI: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; 
ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
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não menciona uma nova classificação para a FE.1 A Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, em sua diretriz mais recente sobre 
IC (2018), também adotou o termo ICFEI de uma maneira 
dinâmica, com uma prevalência de aproximadamente 10-
20%, o que está de acordo com os nossos achados no presente 
estudo (prevalência de 17%).3,7,18

Em relação às características clínicas, os pacientes com 
ICFEI apresentam prevalência intermediária de comorbidades 
em comparação aos pacientes com ICFEr e ICFEp.3,13,14,21 
A etiologia isquêmica parece ter prevalência similar em 
pacientes com ICFEI e paciente com ICFEr, em concordância 

com o presente estudo.3,7,14,21 No entanto, outros estudos 
relataram prevalência semelhante de comorbidades entre 
pacientes com ICFEI e ICFEp.13,14  

O I Registro Brasileiro de IC Aguda (BREATHE), publicado 
em 2015, apresentou uma mortalidade hospitalar de 13%, 
ao passo que registros norte-americanos e europeus relatam 
uma taxa de mortalidade hospitalar de 4%. Esse dado indica 
diferenças importantes em relação à mortalidade hospitalar 
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. No 
presente estudo, a mortalidade hospitalar foi de 8%. Tal 
fato pode ser explicado pelo local do estudo, um hospital 

Tabela 5 – Mortalidade durante o período de acompanhamento 
Mortalidade geral Total Fração de ejeção < 40% Fração de ejeção 40-49% Fração de ejeção ≥ 50% p

 % (N = 380)  31.8% (N=121) 16.6% (N=63) 51.6% (N=196)  

Hospitalar 7,6% (29) 6,6% (8) 4,8% (3) 9,2% (18) 0,453

1 mês 10,8% (41) 10,7% (13) 7,9% (5) 11,7% (23) 0,699

3 meses 14,7% (56) 13,2% (16) 14,3% (9) 15,8% (31) 0,814

12 meses 26,6% (101) 28,5% (35) 27,0% (17) 25,0% (49) 0,742

5 meses 55,0% (209) 60,3% (73) 52,4% (33) 52,6% (103) 0,439

8 meses 60,7% (231) 65,3% (79) 63,5% (40) 57,1% (112) 0,398

Análise estatística: teste ANOVA.

Figura 3 – Curva de sobrevida para doenças cardiovasculares, ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEI: insuficiência cardíaca com fração 
de ejeção intermediária; ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
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terciário, referência em cardiologia, equipado com uma 
unidade coronariana. Assim como no estudo BREATHE, a 
baixa adesão medicamentosa e infecção foram as principais 
causas de IC descompensada. Enquanto a primeira foi 
mais expressiva na população com ICFEr, a segunda mais 
comum na ICFEp. Pacientes com ICFEI apresentaram 
uma maior tendência a descompensar por isquemia 
miocárdica, o que pode explicar por que essa população 
apresentou maior etiologia isquêmica. Estudos recentes 
com pacientes com ICFEI aguda não investigaram a causa 
de descompensação.13,14,16

Há um entendimento clássico de que quanto maior a FE, 
maior a taxa de sobrevida, o que sugere um papel prognóstico 
importante da FE.8 Estudos recentes que analisaram a 
mortalidade em pacientes com ICFEI mostraram resultados 
conflitantes.3,24,25  Enquanto em alguns desses estudos não 
houve diferença na mortalidade geral entre os grupos,10,13,14 
em outros, foram detectadas diferenças nas taxas de 
mortalidade entre ICFEr e ICFEp7,8,21 ou similar com pacientes 
com ICFEp.12,16,20,23 No presente estudo, não foi detectada 
diferença na mortalidade geral entre as três categorias de FE. 
Contudo, quando foram analisadas mortes cardiovasculares, 
os pacientes com ICFEI apresentaram pior prognóstico, similar 
aos pacientes com ICFEr. Isso pode ser explicado pelo fato que 

a maioria dos pacientes com ICEFI apresentavam isquemia 
miocárdica, um fator de pior prognóstico. Em nosso estudo, 
não conseguimos comprovar relação direta entre mortalidade 
e etiologia isquêmica por meio da regressão logística. Outra 
possível interferência é o impacto de comorbidades sobre 
mortes não cardiovasculares em pacientes com ICFEp.

Foi realizada regressão logística univariada para identificar 
o valor prognóstico de algumas características dos pacientes 
com IC em relação à mortalidade geral. Níveis elevados de 
ureia foram identificados como um fator de risco, e elevada 
pressão arterial identificada como um fator protetor. Esse dado 
está de acordo com o escore ADHERE (Acute Decompensated 
Heart Failure National Registry) em pacientes admitidos com 
IC aguda, que demonstrou pior prognóstico em pacientes com 
pressão sistólica inferior a 115 mmHg, níveis de creatinina 
maior que 2,75 mg/dL e de ureia maior que 92 mg/dL.5 A 
fibrilação atrial também foi um fator de risco nas análises 
univariada e multivariada, o que está de acordo com estudos 
prévios.26,27 Na análise multivariada de dados de mortalidade 
cardiovascular, pacientes com ICFEr e ICFEI apresentaram 
risco de morte duas vezes maior que pacientes com ICFEp, 
em conformidade com estudos recentes,14,16 mas discordantes 
com estudos que não apresentaram diferença na mortalidade 
entre categorias de FE.10-12,15

Tabela 6 – Regressão logística univariada em relação à mortalidade geral 
Regressão logística univariada p Odds Ratio Intervalo de confiança de 95%

ICFEr 0,245 1,44 0,78 - 2,65

ICFEI 0,62 1,2 0,58 - 2,49

ICFEp _ 1 _

Etiologia isquêmica 0,775 1,07 0,66 - 1,74

Diâmetro diastólico > 5,6 cm 0,421 1,26 0,72 - 2,12

Pressão arterial sistólica < 115 mmHg 0,494 1,22 0,69 - 2,12

     Pressão arterial sistólica 0,006 0,99 0,98 - 0,99

Creatinina > 2,75 mg/dl 0,741 1,15 0,51 - 2,58

Ureia > 92 mg/dl 0,034 2,00 1,05 - 3,80

Fibrilação atrial 0,028 1,98 1,08 - 3,64

Bloqueio do ramo esquerdo 0,921 1,03 0,54 - 1,97

ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEI: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; ICFEp: insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção preservada

Tabela 7 – Regressão logística multivariada e mortalidade cardiovascular 
Regressão logística multivariada p Odds Ratio Intervalo de confiança de 95%

ICFEr 0,003 2,23 1,13 - 3,78

ICFEI 0,034 2,04 1,06 - 4,08

ICFEp _ 1 _

Fibrillation atrial 0,004 2,31 1,31 - 4,08

ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; ICFEI: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; ICFEp: insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção preservada.
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O plano de ação global para a prevenção e controle 
de doenças crônicas não transmissíveis (2013-2020) da 
Organização Mundial de Saúde foi criado com a intenção 
de diminuir o impacto dessas doenças principalmente 
reduzindo-se os fatores de risco. Ao se comparar dados 
sobre doença cardiovascular e mortalidade, incluindo 
pacientes com IC, encontraram-se diferenças ao se comparar 
países desenvolvidos e em desenvolvimento.28 No Brasil, 
a IC é principalmente causada por doenças isquêmicas, 
hipertensivas e valvares, e ainda representa uma importante 
manifestação cardíaca da doença de Chagas e doenças 
reumáticas. Os recursos e a abordagem necessários aos 
pacientes com IC muitas vezes não são providos pelo sistema 
público de saúde local, causando um impacto negativo 
na hospitalização e mortalidade, como mostrado neste 
estudo, em comparação a países desenvolvidos. Estudos 
observacionais e registros têm se tornado extremamente 
importantes para ajudar a orientar estratégias de saúde 
pública de acordo com demandas e recursos locais.29 Em um 
estudo recente sobre ICEFI, os autores descreveram achados 
variados em relação a características clínicas e fenotípicas, e 
desfechos e tratamentos em pacientes com ICFEI, justificando 
a complexa análise dessa população. Esperamos que nosso 
estudo possa contribuir para o melhor entendimento dessa 
questão.30 

Limitações
A pequena amostra de 380 pacientes pode explicar o 

fato de o modelo regressão logística não ter sido capaz de 
mostrar significância estatística em relação a características 
importantes dos pacientes com IC. O estudo foi conduzido 
em um único centro de atenção terciária, referência em 
cardiologia, o que pode limitar a validação externa do 
estudo. Uma vez que a mortalidade foi verificada pelo 
Sistema de Informação sobre Mortalidade, podem ter 
ocorrido perdas de seguimento. Devido a dificuldades 
logísticas, nenhum dos pacientes foi contatado após a alta 

hospitalar para se verificar reinternação hospitalar, a qual 
é um importante desfecho.

Conclusão
Não houve diferença na sobrevida geral entre os pacientes 

com ICFEr, ICFEI, e ICFEp. Pacientes com ICFEI e pacientes 
com ICFEr apresentaram maior mortalidade por doença 
cardiovascular em comparação a pacientes com ICFEp. 
A mortalidade hospitalar foi maior em comparação a de 
países desenvolvidos. Pacientes com ICFEI apresentaram 
características clínicas intermediárias às observadas entre 
as categorias de FE, e isquemia como principal causa da IC. 
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica com 
sintomas típicos causados por anormalidades cardíacas estruturais 
e/ou funcionais. Sua prevalência é de até 1-2% em adultos 
de países desenvolvidos com alta mortalidade por causas 
cardiovasculares.1,2 A taxa de morbimortalidade também é 
elevada em países em desenvolvimento como o Brasil.3

A principal terminologia usada para classificar a IC se baseia 
nos valores da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). 
Em 2016, a Força-Tarefa para o Diagnóstico e Tratamento da 
Insuficiência Cardíaca Aguda e Crônica da European Society of 
Cardiology (ESC) introduziu uma nova classe de IC composta 
por pacientes com FEVE entre 40 e 49%, que foi chamada de 
IC com fração de ejeção intermediária (ICFEi).1 Uma área de 
indefinição entre insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
reduzida (ICFEr) e preservada (ICFEp) foi reconhecida em 
estudos anteriores. A introdução dessa nova classificação de 
IC levou a um rápido aumento no número de estudos sobre 
ICFEi nos anos seguintes,4,5 com muitos resultados conflitantes 
em termos de sobrevida e características clínicas de ICFEi. 
Embora a mortalidade e a morbidade na ICFEr tenham sido 
reduzidas com as melhorias nos tratamentos nos últimos 30 
anos, os resultados não foram semelhantes para a ICFEp e 
poucos estudos foram especificamente desenhados para 
avaliar a mortalidade em pacientes com ICFEi.6

Nesta edição dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
lemos com grande interesse o estudo de Petersen et al.7 
sobre as características clínicas e a taxa de sobrevida de 
pacientes com IC, comparando ICFEi com fração de ejeção 
reduzida e preservada. O estudo de coorte acompanhou 
380 pacientes adultos com IC aguda internados no pronto 
atendimento para cardiologia em um hospital terciário de 
referência no Sul do Brasil. Curiosamente, os pacientes 
com ICFEi apresentaram características intermediárias de 

idade, pressão arterial e diâmetro ventricular entre ICFEp e 
ICFEr. A maioria dos pacientes com ICFEi tinha hipertensão 
arterial e isquemia miocárdica. Embora a curva de Kaplan-
Meier não tenha mostrado diferenças na taxa de sobrevida 
global entre os diferentes grupos de fração de ejeção, a 
mortalidade por causas cardiovasculares foi maior em 
pacientes com ICFEi do que em pacientes com ICFEp, e 
menor comparada a pacientes com ICFEr. O estudo teve 
o potencial de uma amostra de tamanho considerável e 
um tempo médio de acompanhamento mais longo, de 
aproximadamente quatro anos.

Os resultados desse estudo estão de acordo com pesquisas 
observacionais anteriores e registros clínicos, que mostraram 
que os pacientes com ICFEi geralmente apresentam um perfil 
clínico intermediário, entre a FEVE preservada e reduzida.8 
No entanto, o prognóstico dos pacientes com ICFEi ainda 
está em discussão, principalmente considerando que a FEVE 
muda ao longo do tempo, levantando a questão sobre o estado 
transicional de ICFEi entre ICFEp e ICFEr.8 Uma avaliação 
longitudinal da FEVE usando o Swedish Heart Failure Registry 
mostrou que pacientes com ICFEi mudaram para ICFEp, 
ICFEr ou permaneceram no mesmo estágio aproximadamente 
nas mesmas proporções.8,9 Além disso, estudos recentes 
mostraram taxas de eventos reduzidas ou semelhantes em 
ICFEi em comparação com ICFEr.8

Os prós e contras de uma classificação baseada na FEVE 
para pacientes com ICFEi foram discutidos recentemente.8 
O uso de outros parâmetros ecocardiográficos, incluindo 
uma avaliação detalhada das funções sistólica e diastólica, 
pode ajudar a definir melhor o fenótipo e o prognóstico dos 
pacientes com ICFEi. Em um modelo experimental de longo 
prazo, usando uma combinação de parâmetros estruturais 
cardíacos e ecocardiográficos sistólicos e diastólicos do VE, foi 
possível diagnosticar de forma não invasiva a IC em ratos após 
um infarto.10 Inclusão de variáveis adicionais, como outros 
parâmetros de imagem e biomarcadores, etiologia da IC, idade 
e comorbidades para caracterizar pacientes com IC devem 
melhorar a compreensão na área de indefinição da ICFEi.11
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Resumo

Fundamento: Poucos estudos já examinaram a relação do nível habitual de atividade física e a modulação do sistema 
nervoso autônomo (SNA) na qualidade do sono de fumantes.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar alterações na qualidade do sono de fumantes e sua relação com nível 
habitual de atividade física e modulação do SNA.

Métodos: Um total de 42 fumantes foram divididos em dois grupos de acordo com o 50º percentil de atividade física 
de moderada a vigorosa (AFMV). A qualidade do sono foi avaliada utilizando-se o Mini-Sleep Questionnaire (mini 
questionário do sono), e a modulação do SNA foi avaliada por índices de variabilidade de frequência cardíaca (VFC). 
Para a análise de possíveis diferenças de média, foi utilizada a análise de covariância (ANCOVA) para ajuste de idade, 
gênero, composição corporal, maços-ano, betabloqueadores, ansiedade, e depressão, em log base 10, exceto por dados 
qualitativos, tais como gênero e betabloqueadores. Foram estabelecidas correlações utilizando-se a correlação de 
postos de Spearman. A significância estatística foi definida em 5%.

Resultados: Os fumantes que eram menos ativos demonstraram pior qualidade do sono (p=0,048) e insônia (p=0,045). 
Além disso, o grupo menos ativo apresentou redução na modulação parassimpática [HF (un; p=0,049); RMSSD (ms; 
p=0,047) e SD1 (ms; p=0,047)] e aumento do índice de LF (un) index (p=0,033) e razão LF/HF (p=0,040). Houve 
correlação positiva entre a pontuação total no Mini-sleep com o índice de LF (un) (r=0,317, p=0,041) e razão LF/HF 
(r=0,318, p=0,040) e correlação negativa com o índice de HF (un) (r= -0,322, p=0,038).

Conclusões: Fumantes com baixo nível de atividade física habitual apresentaram baixa qualidade do sono e alterações 
na modulação do sistema nervoso autônomo. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):26-35)

Palavras-chave: Sono; Qualidade do Sono; Exercício; Frequência Cardíaca; Tabagismo; Doenças do Sistema Nervoso Autônomo.

Abstract
Background: Few studies have examined the relationship of one’s habitual physical activity level and autonomic nervous system (ANS) 
modulation on sleep quality in smokers.

Objective: The aim of this study was to identify changes in the sleep quality of smokers and its relation with their habitual physical activity level 
and ANS modulation.

Methods: Forty-two smokers were divided into two groups according to the 50th percentile of the moderate-to-vigorous physical activity 
(MVPA). Sleep quality was assessed using the Mini-sleep Questionnaire, and ANS modulation was assessed by indices of heart rate variability 
(HRV). To examine the possible mean differences, the analysis of covariance (ANCOVA) was used, adjusted for age, sex, body composition, pack-
years, beta-blockers, anxiety, and depression in log base 10, not including qualitative data, such as sex and beta-blockers. Correlations were 
made by using the Spearman rank correlation. The statistical significance was set at 5%
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Results: The smokers who were less active showed poor sleep quality (p=0.048) and insomnia (p=0.045). Furthermore, the less active group 
presented decreased parasympathetic modulation [HF (un; p=0.049); RMSSD (ms; p=0.047) and SD1 (ms; p=0.047)] and an increased LF (un) 
index (p=0.033) and LF/HF ratio (p=0.040). A positive correlation between the total Mini-sleep score with LF (un) index (r=0.317, p=0.041) 
and LF/HF ratio (r=0.318, p=0.040) and negative correlation with HF (un) index (r= -0.322, p=0.038).

Conclusions: Smokers with lower levels of habitual physical activity showed poor sleep quality and alterations in autonomic nervous system 
modulation. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):26-35)

Keywords: Sleep; Sleep,Quality; Exercise. Heart,Rate; Tobacco Use Disorder; Autonomic Nervous System Diseases.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
O tabagismo é considerado um grande problema de 

saúde pública em todo o mundo, apesar de ser uma das 
causas principais de mortes preveníveis no mundo.1 A 
carga global de doenças crônicas está aumentando e o 
tabagismo representa um fator de risco importante para o 
desenvolvimento dessas doenças.1 

O tabagismo também pode ser responsável por alterações 
neurocomportamentais, tais como diminuição da memória de 
trabalho, lapsos de atenção, humor depressivo e distúrbios 
do sono.2 Em relação ao último, vários estudos relatam, 
em adultos, uma associação negativa entre o tabagismo 
e a qualidade do sono, tais como insônia,3 hipersonia, 
fragmentação do sono,4 sonolência diurna5 e má qualidade 
do sono noturno.6

A restrição do sono devido ao tabagismo pode ser causada 
por vários mecanismos, entre os quais se destaca o impacto 
da nicotina.7 Durante o sono, os níveis de nicotina abaixam, 
acarretando sintomas de abstinência, que dependem do 
número de cigarros fumados por dia, nível de dependência 
da nicotina, e índice de abstinência de nicotina. Além disso, 
os níveis de monóxido de carbono e a eliminação dos níveis 
de nicotina no sangue diminuem durante o sono.7-10

Durante o sono, a modulação do sistema nervoso 
autônomo (SNA) apresenta mudanças ao longo das transições 
entre vigília e sono. A modulação parassimpática cardíaca 
aumenta aproximadamente duas horas antes do início do 
sono, atinge o pico no início do sono, e diminui no período 
de sono, enquanto a modulação simpática não muda 
no início do sono, mas diminui durante estágios de sono 
mais profundo. Essas alterações produzem a diminuição 
da frequência cardíaca e o aumento da variabilidade de 
frequência cardíaca (VFC).11,12

Fumantes apresentam alterações no SNA caracterizadas 
por reduções de modulação parassimpática,13,14 o que sugere 
que, além de os fumantes apresentarem distúrbios do sono 
devido ao consumo de cigarros, a redução da modulação 
parassimpática nesses indivíduos também pode afetar a 
qualidade do sono. 

A literatura sugere que um estilo de vida saudável e ativo 
pode induzir a um aumento da modulação parassimpática,15 
promovendo a regulação e o equilíbrio do SNA.16 Portanto, um 
estilo de vida ativo habitual é um dos benefícios à qualidade 
do sono devido a seus efeitos na regulação do SNA,17,18 que 
também pode acontecer com fumantes.19 A investigação da 
relação entre qualidade do sono e modulação do SNA de 
acordo com o nível habitual de atividade física de fumantes 

pode gerar informações valiosas para identificar a importância 
de um estilo de vida mais ativo nesse grupo e, além disso, 
melhoria da qualidade do sono pode aumentar as chances de 
índices de sucesso durante a cessação do tabagismo. Portanto, 
nosso objetivo foi avaliar a qualidade do sono em fumantes 
e sua relação com o nível habitual de atividade física e a 
modulação do sistema nervoso autônomo. 

Materiais e Métodos

Participantes e Procedimentos
Os participantes foram recrutados por anúncios na 

mídia. Os fumantes foram selecionados independentemente 
de gênero, com idades entre 18 e 60 anos. Os critérios 
de inclusão foram: 1) consumir pelo menos 10 cigarros/
dia, por pelo menos um ano, 2) ausência de doenças 
cardiorrespiratórias crônicas pré-existentes que influenciam 
o SNA significativamente (por exemplo, arritmias, hipertensão 
não controlada, tosse crônica, bronquite crônica, enfisema 
pulmonar ou FEV1/FVC <70%), 3) não fazer uso excessivo de 
álcool ou outras drogas ilícitas, 4) não fazer uso de produtos 
de reposição de nicotina e/ou antidepressivos como auxiliares 
na cessação do tabagismo. Os critérios de exclusão foram: 1) 
avaliações incompletas; 2) outliers (mais de 3 desvios padrão 
de distância da média, indicando erro na coleta de dados 
de VFC). 

Um total de 239 fumantes demonstraram interesse em 
participar do estudo. Dessa forma, 83 participantes foram 
incluídos, mas 41 participantes foram excluídos devido a 
avaliações incompletas (n = 29), e participantes que tinham 
um desvio padrão acima de 3 nos índices de VFC (outliers n 
= 12). Portanto, 42 participantes foram, então, divididos em 
dois grupos de acordo com o 50º percentil de atividade física 
de moderada a vigorosa (AFMV). (Figura 1).

Os participantes foram previamente informados sobre os 
objetivos da pesquisa e procedimentos e, depois do acordo, 
assinaram o formulário de consentimento. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual 
Paulista (CAAE: 54550116.6.0000.5402).

As avaliações foram realizadas em dois dias não 
consecutivos, todos os procedimentos foram realizados no 
período da manhã em condições controladas de temperatura 
e umidade relativa do ar (22,0±2,2ºC, 56,6±6,9%), e 
todos os participantes foram instruídos a não ingerirem 
álcool, cafeína, analgésicos ou barbitúricos, e a não fazerem 
exercícios moderados ou vigorosos 13 horas antes da 
avaliação. Foi realizada a medição de monóxido de carbono 
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exalado (exCO), com um ponto de corte de 10 ppm,20 para 
comprovar a abstinência de nicotina por 24 horas antes das 
avaliações.21 No primeiro dia, os participantes realizaram uma 
avaliação para coletar dados pessoais, o status do tabagismo, 
a função pulmonar, dados antropométricos e composição 
corporal, bem como para fazer uma análise de ansiedade, 
depressão e qualidade do sono. No segundo dia, todos os 
participantes foram submetidos à avaliação da modulação do 
SNA pelos índices de VFC, e do nível habitual de atividade 
física realizado no acelerômetro. Profissionais previamente 
treinados acompanharam todas as avaliações.

Status do Tabagismo
Todos os participantes responderam perguntas sobre 

o número de cigarros consumidos por dia, a duração do 
tabagismo, e a dependência da nicotina foi avaliada pelo teste 
de Fagerström.22  O número de maços/anos foi calculado pela 
fórmula: número de cigarros consumido por dia, dividido por 
20 e multiplicado pelo tempo de tabagismo.

Função Pulmonar
Esse teste foi realizado com um espirômetro portátil 

(Spirobank 3.6 Medical International Research, Roma, Itália). 
A interpretação foi feita considerando os padrões da American 
Thoracic Society e da European Respiratory Society,23 com 
valores normais para a população brasileira.24

Composição Corporal 
O aparelho octopolar InBody 720 (Copyright®, 1996–

2006, da Biospace Corporation, EUA) foi utilizado para 

calcular o índice de massa corporal (IMC), porcentagem de 
massa gorda (% MG), massa muscular esquelética (MME) e a 
massa gorda (MG). O InBody 720 usa oito eletrodos, dois em 
contato com a palma (E1 e E3) e polegar (E2 e E4) de cada 
mão, e dois em contato com a ponta (E5 e E7) e o calcanhar 
(E6 e E8) de cada pé.25,26 

Ansiedade e Depressão
Estas foram avaliadas pela Escala Hospitalar de Ansiedade 

e Depressão (HADS - do inglês Hospital Anxiety and 
Depression Scale).27 Este instrumento consiste em uma escala 
de 14 itens, sete exclusivos para ansiedade e sete exclusivos 
para depressão. 

Qualidade do Sono
A qualidade do sono foi avaliada pelo Mini-sleep 

Questionnaire,28 validado para a população brasileira por 
Falavigna et al.,29 que consiste em 10 perguntas de autorrelato, 
com sete respostas possíveis (nunca = 1, muito raramente = 
2, raramente = 3, às vezes = 4, frequentemente = 5, muito 
frequentemente = 6 e sempre = 7). A insônia (perguntas 1, 
2, 3 e 7) e hipersonia (perguntas 4, 5, 6, 8, 9 e 10) também 
são avaliadas por esse instrumento.  

Nível Habitual de Atividade Física 
Os participantes foram instruídos a usar um acelerômetro 

ActiGraph GT3X+ (AG), (ActiGraph LLC, Pensacola, FL, EUA) 
por um período de 7 dias, inclusive enquanto dormiam, 
retirando os dispositivos apenas quando estivessem em 
contato direto com a água (por exemplo, durante o banho ou 

Figura 1 – Fluxograma do estudo. VFC: variabilidade de frequência cardíaca; AFMV: atividade física de moderada a vigorosa.

 Analisados (n=42)

< 50% AFMV (n=21)

 > 50% AFMV (n=21)

Avaliado quando à qualificação 
(para o estudo) (n=239)

Excluídos (n=156)
• Não atendem aos critérios de inclusão (n=80)
• Recusaram-se a participar/Não foi possível 

contactar (n=76)

Incluídos (n=83)

Excluídos a análise (n=41)
• Avaliações incompletas (n=29) (questionários incompletos, captura de erros, não utilização do 

acelerômetro)
• Outliers (n=12) (desvio padrão maior que 3 nos índices de VFC)
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natação).30 O AG foi preso a uma faixa elástica e posicionado 
no quadril direito. O dispositivo AG é um acelerômetro 
triaxial e mede a aceleração em 3 planos, gerando contagens 
de atividades para cada eixo e uma grandeza vetorial 
representando a combinação de todos os 3 eixos. No presente 
estudo, os dados brutos foram coletados na frequência de 
80 Hz. Dados do dispositivo AG foram baixados utilizando 
o filtro de baixa extensão do software ActiLife (versão 6.13, 
ActiGraph LLC), exceto pelos passos/dias em que foram 
baixados usando o filtro normal. Para a análise de dados, 
os dados brutos do acelerômetro foram convertidos em 
contagens e somados em um epoch de 60 seg. com a 
extensão de baixa frequência habilitada.

Um algoritmo previamente validado foi aplicado aos dados 
do acelerômetro para separar o tempo gasto durante o sono 
e o tempo gasto acordado.31,32 Os dados do tempo de uso do 
sono não foram utilizados na análise dos padrões de atividade 
descritos abaixo. Períodos de não uso (identificados utilizando-
se os dados do acelerômetro AG) foram definidos como blocos 
consecutivos de pelo menos 60 minutos de contagem zero de 
atividades, incluindo até 2 minutos consecutivos de contagem 
de atividades inferiores a 100, de acordo com os critérios do 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).33 
Um dia completo de uso do acelerômetro foi definido como 
pelo menos 10 horas de uso durante a vigília. Era necessário 
um mínimo de 4 dias (incluindo pelo menos 1 dia no final de 
semana) de dados de uso para que o participante pudesse ser 
incluído na análise de dados.

Após a inspeção e processamento inicial, os dados do 
tempo de uso foram  analisados para determinar quanto 
tempo os participantes passaram em atividade física de 
moderada a vigorosa (AFMV), utilizando o ponto de corte 
definido por Troiano et al. > 2020 counts/min (equivalente 
a 3 MET), intensidade vigorosa (5999 counts ou 6 MET).33  
Cada epoch foi classificado como tempo de sedentarismo 
quando os counts do eixo vertical eram <100 counts/min.34

Modulação do Sistema Nervoso Autônomo
Para analisar os índices de modulações do SNA, a frequência 

cardíaca foi captada batimento a batimento, utilizando-se um 
cardiofrequencímetro (Polar S810i, Finlândia), equipamento 
previamente validado para captação da frequência cardíaca 
batimento a batimento e para cálculo dos índices de VFC.35

Todos os participantes foram instruídos a não consumir 
substâncias estimulantes tais como chá, café, refrigerante, 
chocolate e álcool por 24 horas antes dessa análise. Durante 
o registro da frequência cardíaca, os participantes foram 
instruídos a permanecer em silêncio, acordados, em repouso, 
sem realizar movimentos ou conversar durante a execução, e 
com respiração espontânea por 20 minutos sentados. Não era 
permitida a circulação de pessoas na sala durante a execução 
das coletas, para evitar erros de captura e reduzir a ansiedade 
dos voluntários.

Os dados obtidos pela monitorização foram transferidos 
para o computador utilizando o software Polar ProTrainer 5 
(versão 5.41.002). Cinco minutos do gráfico são analisados, 
com pelo menos 256 intervalos RR, selecionados da parte mais 
estável, depois de filtragem digital, concluída por filtragem 

manual para eliminar artefatos e batimentos ectópicos. 
Apenas séries com mais de 95% de batimentos sinusais foram 
incluídas no estudo. 

Os índices de VFC foram calculados nos domínios de 
tempo e frequência e do plot de Poincaré. No domínio do 
tempo (DT), foram utilizados os índices RMSSD (raiz quadrada 
média das diferenças sucessivas) e SDNN (desvio padrão 
de intervalos de normal a normal), ambos expressos em 
milissegundos (ms).  No domínio de frequência, (DF) foram 
usados componentes de baixa (LF, 0,04 – 0,15 Hz), e alta 
frequência (HF, 0,15 – 0,40 Hz), em valores absolutos (ms²) 
e em unidades normalizadas (un), bem como a razão LF/
HF.36,37 A análise espectral foi calculada usando  o algoritmo 
da transformada rápida de Fourier.38

O plot de Poincaré foi utilizado para calcular os seguintes 
índices: SD1 (desvio padrão da variabilidade instantânea 
batimento a batimento), SD2 (desvio padrão em longo  prazo 
dos intervalos RR contínuos), e a relação SD1/SD2, que mostra 
a razão entre as  variações curta e longa dos intervalos RR.39,40 
Para a análise dos índices de VFC foi utilizado  o software 
Kubios  (Universidade de Kuopio, Finlândia).41 

Análise Estatística 
Foi realizado um estudo prévio para determinar o tamanho 

da amostra, e foi estimada uma correlação de r = 0,43 entre 
qualidade do sono, nível de atividade física e SNA, com erro 
alfa de 5% e poder amostral de 80%, e uma amostra de 41 
participantes foi considerada apropriada.42

A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com o 50º 
percentil (26,65 min) de AFMV (<p50 ou >p50). O teste de 
Shapiro-Wilk analisou a normalidade dos dados. Estatísticas 
descritivas foram expressas como média e desvio padrão ou 
média e faixa interquartil (IQR) para variáveis contínuas, e 
as qualitativas, em frequência (f) e porcentagem (%) para as 
variáveis categóricas. O teste t não pareado ou o teste Mann-
Whitney foram aplicados na comparação entre os percentis 
nas variáveis de caracterização da amostra. A comparação de 
qualidade do sono, nível habitual de atividade física e VFC 
entre percentis foi realizada usando a análise de covariância 
(ANCOVA) ajustada para idade, gênero, IMC, %MG, MME, 
maços-ano, betabloqueadores, e depressão, em log base 
10 (log10) para diminuir a variabilidade de variáveis não 
paramétricas, exceto para dados qualitativos, como gênero e 
betabloqueadores. As premissas para comparar duas amostras 
independentes foram testadas, examinando a normalidade 
dos dados, homogeneidade entre os grupos, conforme o teste 
de Levene e relação linear entre as covariáveis e as variáveis 
dependentes.  As correlações entre qualidade do sono, VFC e 
nível habitual de atividade física foram calculadas utilizando-se 
a correlação de postos de Spearman, já que os dados eram não 
paramétricos de acordo com o teste de Shapiro-Wilk. Todas 
as análises foram realizadas utilizando o software SPSS (versão 
22.0) e a significância estatística foi estabelecida em 5%.

Resultados
A Tabela 1 apresenta informações sobre as características 

gerais da população estudada. O grupo de fumantes menos 
ativos (<p50 AFMV) tinha mais mulheres (81%) do que 
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homens (19%) comparada com o grupo mais ativo (>p50 
AFMV). A % de MG era mais alta no grupo <p50 AFMV 
(p=0,017), enquanto a MME era mais alta no grupo >p50 
AFMV (p=0,015). 

A Tabela 2 mostra as variáveis de qualidade do sono, nível 
habitual de atividade física e VFC de fumantes nos percentis de 
<p50 e <p50 de AFMV, ajustadas para fatores confusos tais 
como idade, gênero, IMC, %MG, MME, betabloqueadores, 
maços-ano, ansiedade e depressão. Observamos que os 
fumantes menos ativos (<p50) apresentaram má qualidade 
do sono de acordo com as pontuações totais no Mini-sleep, 
insônia e menos passos/dias de AFMV, comparada àqueles 

com nível mais alto de AFMV (>p50). Para os índices de 
VFC, o grupo menos ativo (<p50) demonstrou redução da 
modulação parassimpática expressa por RMSSD, HF (un) e 
índices de SD1, e aumento de LF (un) e razão LF/HF, quando 
comparado com o grupo mais ativo (>p50).

A Figura 2 mostra que houve uma correlação negativa 
moderada entre AFMV (min) e pontuação total no Mini-sleep 
e insônia.

A Figura 3 mostra que houve uma correlação positiva de 
fraca a moderada entre a pontuação total no Mini-sleep o 
índice de LF (un) e a razão LF/HF, e uma correlação negativa 
de fraca a moderada com o RR médio e o índice de HF (un). 

Tabela 1 – Características gerais dos fumantes dos 50° percentis de AFMV (<p50 ou >p50) 
Características demográficas <p50 (N=21) >p50 (N=21) p valor

Gênero (F/M) 17/4 8/13 0,005†*

Idade (anos), média (DP) 42,0 (10,8) 44,3 (8,9) 0,644§

Composição Corporal 

Altura (cm), média (DP) 1,6 (0,1) 1,7 (0,1) 0,138§

Peso (kg), média (DP) 70,1 (12,6) 74,6 (15,1) 0,302§

IMC (kg/m²), média (DP) 26,6 (4,5) 26,5 (4,2) 0,893§

IMC (kg/m²), média (DP) 34,4 (6,6) 29,0 (7,6) 0,017§*

MME (kg), média (IQR) 23,3 (22,2–27,2) 29,5 (24,2–34,7) 0,015‡*

MG (kg), média (DP) 24,5 (7,6) 22,0 (8,5) 0,323§

Status do tabagismo

Tempo de tabagismo (anos), média (DP) 25,3 (11,5) 26,5 (9,2) 0,724§

Cigarros por dia, média (IQR) 20,0 (12,0–20,0) 20,0 (10,0–30,0) 0.827‡

Cigarros por dia, média (IQR) 22,0 (13,5–31,9) 24,8 (13,3–35,0) 0,537‡

Dependência de nicotina, média (DP) 5,2 (2,3) 5,6 (2,3) 0,594§

HADS

Ansiedade, média (DP) 7,4 (4,5) 9,3 (3,8) 0,144§

Depressão, média (DP) 6,1 (4,0) 6,1 (2,7) 1§

Índices espirométricos

FVC (% pred), média (DP) 94,1 (12,4) 94,4 (19,4) 0,968§

FEV1 (% pred), média (DP) 93,5 (12,1) 91,1 (19,1) 0,629§

FEV1/FVC (% pred), média (DP) 99,0 (6,0) 96,2 (5,5) 0,120§

PFE (% pred), média (IQR)) 76,0 (72,0–87,0) 76,5 (58,8-90,3) 0,657‡

FEV1/FVC (% pred), média (DP) 94,7 (31,8) 86,3 (26,5) 0,365§

Medicamentos atuais, f (%)

Cardiovascular 6 (29) 4 (19) 0.469†

Betabloqueadores 1 (17) 1 (25)

Bloqueadores AT1 4 (67) 3 (75)

Inibidores da ECA 1 (17) 0 (0)

Antidepressivos 7 (33) 3 (14) 0,147†

Metabólicos 1 (5) 1 (5) 1†

Dados expressos como média e desvio padrão ou média e faixa interquartil (IQR) e frequência (f) e porcentagem (%). F/M: Feminino/Masculino; IMC: índice de 
massa corporal; MME: massa muscular esquelética; MG: massa gorda; FVC: capacidade vital forçada; FEV1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; FEV1/
FVC: razão de FEV1 e FVC; PEF: fluxo expiratório de pico; FEF25-75%: fluxo expiratório entre 25% e 75% de FVC. * p valor para diferença estatística significativa; 
†Teste qui-quadrado; § Teste t não pareado; ‡ teste Mann-Whitney. Fonte: preparado pelo autor.
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Tabela 2 – Qualidade do sono, nível de atividade física e modulação autonômica cardíaca dos fumantes dos 50° percentis de AFMV (<p50 ou >p50) 
Mini-sleep < p50 (N=21) < p50 (N=21) p†

Total, média (IQR) 34,0 (28,5–38,5) 29,0 (22,5–32,5) 0,048*

Insônia, média (IQR) 14,0 (8,0–19,0) 10,0 (7,0–14,0) 0,045*

Hipersonia, média (IQR) 20,0 (16,5–22,5) 17,0 (13,0–22,0) 0,113

Nível de atividade física 

AFMV (min), média (IQR)) 14,0 (7,4–19,1) 38,0 (30,4–48,6) <0,0001*

Sedentário (min), média (DP) 450,5 (147,0) 466,4 (100,3) 0,939

Passos/Dia, média (IQR) 7058,0 (5874,5–8431,0) 9753,0 (7977,5–11354,5) 0,020*

VFC

RR médio (ms), média (DP) 751,8 (71,2) 805,3 (96,6) 0,161

SDNN (ms), média (DP) 32,2 (12,7) 33,2 (14,4) 0,982

FC média (bpm), média (DP)) 80,7 (7,9) 75,6 (9,0) 0,147

RMSSD (ms), média (IQR) 14,6 (10,1–26,4) 18,8 (14,6–31,5) 0,047*

Índice triangular RR, média (DP) 8,7 (3,1) 9,1 (3,6) 0,970

TINN (ms), média (DP) 142,9 (57,8) 138,8 (66,6) 0,648

LF (ms²), média (IQR)) 220,0 (91,5–607,0) 264,0 (71,5–526,0) 0,530

HF (ms²), média (IQR)) 101,0 (23,5–206,0) 114,0 (47.5–269,5) 0,351

LF (un), média (IQR)) 74,5 (57,3–82,3) 70,4 (54,0 -79,0) 0,033*

HF (un), média (IQR)) 25,5 (17,5–42,6) 28,7 (21,0–45,9) 0,049*

LF/HF (ms²), média (IQR) 2,9 (1,4–4,8) 2,5 (1,2–3,8) 0,040*

SD1 (ms), média (IQR) 10,3 (7,2–18,7) 13,3 (10,3–22,3) 0,047*

SD2 (ms), média (IQR) 43,5 (17,0) 43,6 (18,8) 0,670

SD1/SD2 (ms²), média (IQR) 0,3 (0,3–0,4) 0,3 (0,3–0,4) 0,457

Dados expressos como média e desvio padrão ou média e faixa interquartil (IQR). AFMV: atividade física de moderada a vigorosa; nu: unidades normalizadas; 
RR: entre batimentos cardíacos sucessivos; SDDN: Desvio padrão de intervalo de normal a normal; FC: frequência cardíaca; RMSSD: Raiz quadrada média de 
diferenças sucessivas; TINN: interpolação triangular de intervalos de RR; LF: baixa frequência; HF: alta frequência; SD1: desvio padrão da variabilidade batimento a 
batimento instantânea; SD2: desvio padrão dos intervalos de RR contínuos de longo prazo. * p valor para diferença estatística significativa; †ANCOVA ajustada para 
idade, gênero, IMC, %MG, MME, maços-ano, betabloqueadores, ansiedade e depressão. Fonte: preparado pelo autor.

Figura 2 – Análise de correlação entre qualidade do sono e nível habitual de atividade física. AFMV: atividade física de moderada a vigorosa; r: Postos de Spearman; 
p: significância estatística (0,05).
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Discussão
O estudo teve o objetivo de avaliar a qualidade do sono em 

fumantes e sua relação com o nível habitual de atividade física 
e a modulação do SNA. Portanto, os resultados mostraram 
que fumantes com níveis mais baixos de atividade física 
habitual tinham má qualidade do sono e insônia, bem como 
diminuição da modulação parassimpática e aumento de índice 
de LF (un) e razão LF/HF.

Os fumantes têm mais chance de desenvolver distúrbios 
do sono do que os não fumantes.4,10,42 

A literatura indica que a nicotina é um dos principais 
mecanismos responsáveis  pelos distúrbios no sono em 
tabagistas, devido aos efeitos independentes e interativos 
de seus  neurotransmissores nos mecanismos centrais que 
regulam o ciclo sono-vigília, aumentando a latência do 
sono.10,43,44  De acordo com McNamara et al.,44 para cada 
cigarro consumido, há uma diminuição de 1,2 minutos no 

tempo total de sono, o que sugere uma possível influência da 
nicotina como causa potencial dessa relação dose-resposta. 
Além disso, a diminuição nos níveis de nicotina durante o sono 
produz sintomas relacionados à síndrome de abstinência, que 
aumenta a insônia nessa população.7–9 

Também podem ocorrer distúrbios do sono nesses indivíduos 
devido à presença de doenças pulmonares que podem surgir 
por causa do tabagismo (por exemplo, câncer de pulmão e 
obstrução pulmonar crônica)45 e variáveis comportamentais, 
ou seja, quando um indivíduo usa o cigarro como forma de 
aliviar tensões, probabilidade de baixa qualidade de vida, e o 
surgimento de sintomas de depressão e ansiedade.2,3,46 

Considerando a forte evidência sobre a relação entre 
tabagismo e qualidade do sono, alguns estudo investigaram 
a influência da atividade física para melhorar a qualidade do 
sono.19,47  Segundo Chen et al.,19 fumantes inativos (0-999 kcal/
semana) têm um índice mais alto de ocorrência de insônia 

Figura 3 – Análise de correlação entre qualidade do sono VFC. RR: entre batimentos cardíacos sucessivos; FC: frequência cardíaca; LF: frequência baixa; HF: 
frequência alta; r: Postos de Spearman; p: significância estatística (0,05).
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em comparação com os fumantes ativos (≥1000 kcal/semana) 
conforme as atividades de lazer e não lazer. Masood et al.,47 
observaram que fumantes pesados tinham mais probabilidade 
de ter menos de cinco horas de sono por dia e de ter 
comportamentos não saudáveis, tais como sedentarismo, 
dieta ruim e consumo de álcool. Assim como esses estudos, 
nossos resultados também mostraram que fumantes com nível 
de atividade física de moderada a vigorosa abaixo de 26,65 
min/dia também exibiram má qualidade do sono e insônia. 
Entretanto, ainda é necessário investigar os vários níveis de 
atividade física nessa doença. 

Uma das hipóteses para melhorar atividade física qualidade 
do sono com prática regular de atividade física é a adaptação 
psicológica, como melhoria do humor, diminuição da secreção 
de cortisol, aumento do consumo de energia e fadiga, que 
aumenta a necessidade de dormir para recuperar as energias, 
além das mudanças na composição corporal.18,48 Em relação 
a este último ponto, nossos resultados demonstraram que os 
fumantes fisicamente mais ativos com boa qualidade do sono 
apresentam % MG mais baixa e MME mais alta. 

Além disso, a prática da atividade física, especialmente a 
realizada continuamente, é capaz de acarretar mudanças em 
FC e VFC.49 Em indivíduos treinados, ocorrem aumentos na 
modulação parassimpática, que podem estar relacionados à 
melhoria do humor, qualidade do sono, tempo de latência e 
uso de medicamentos para melhorar a qualidade do sono de 
adultos e dos idosos.17,49,50 

Indivíduos com insônia apresentam aumento de FC durante 
o sono, diminuição do tempo de sono total, e diminuição dos 
índices de VFC, o que pode dificultar transições dos estágios 
do sono, o que exige a atividade parassimpática para chegar 
a estágios mais profundos.51 Em fumantes, essas mudanças 
podem ser mais evidentes, porque o tabagismo pode levar à 
redução de VFC.13,14,52–54 Bodin et al.,52 avaliaram fumantes em 
períodos durante os quais eles consumiram e não consumiram 
cigarros por 12 horas, e observaram que, depois de fumar, 
os participantes apresentaram redução de VFC, com uma 
redução de HF e intervalos de RR quando comparados a 
períodos em que não fumaram. Em fumantes pesados, Santos 
et al.,14 observaram aumento de índice de LF (un) e de LF/HF, 
e a diminuição do índice HF (un) e da razão SD1/SD2, em 
comparação com fumantes moderados.

Entretanto, nossos resultados demonstraram que o nível 
de atividade física em fumantes estava associado a VFC, 
mesmo que seja uma população com alterações em VFC 
devido ao tabagismo. Os fumantes mais ativos fisicamente 
aumentaram a modulação parassimpática expressa por índices 
de RMSSD, HF(un) e SD1, e diminuição do índice LF(un) e 
razão LF/HF, comparado com fumantes menos ativos, o que 
sugere que a prática de atividade física nessa população 
melhora as condições, e essas evidências podem, pelo menos 
parcialmente, estar relacionadas a mudanças no SNA.

Na análise da correlação entre qualidade do sono e índices 
de VFC, observa-se que a má qualidade do sono estava 
associada a níveis mais altos da frequência cardíaca, índice 
LF (un) e razão LF/HF, e a níveis mais baixos de modulação 
parassimpática, sugerindo que a baixa qualidade do sono e 
a insônia podem estar correlacionadas à redução da VFC, 
especialmente em fumantes menos ativos.

Podemos destacar, como limitações do estudo, a falta de 
um grupo de controle de não fumantes para avaliar melhor 
a influência do tabagismo nos aspectos estudados, a não 
determinação da fase de ciclo menstrual de mulheres na 
pré-menopausa, e uso de medicamentos antidepressivos, 
que podem influenciar o SNA. Esses itens podem ser 
realizados em estudos futuros. Além disso, os índices de 
VFC são influenciados por idade, gênero, medicamentos 
cardiovasculares, e isso pode ter afetado os resultados. 
Entretanto, as análises foram ajustadas quanto a possíveis 
fatores confusos.

Conclusão
Em resumo, este estudo demonstrou que a qualidade do 

sono de fumantes e sua relação com nível habitual de atividade 
física e modulação do SNA. Portanto, além da nicotina, a pior 
qualidade do sono pode estar associada a níveis mais baixos de 
atividade física e alterações na modulação do sistema nervoso 
autônomo, sugerindo que a promoção de atividade física 
em fumantes pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e 
garantir maior controle autônomo. Entretanto, são necessários 
novos estudos que avaliem níveis diferentes de atividade física 
na modulação do SNA durante o sono em comparação com 
indivíduos saudáveis, o que pode evitar distúrbios do sono, 
incentivar um estilo de vida saudável à medida que incentiva 
a cessação do tabagismo.
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A associação de tabagismo e sedentarismo constitui uma 
importante expressão de morbimortalidade em amplas 
faixas etárias.1 

O presente estudo2 potencializa os reconhecidos riscos 
do tabagismo, correlacionando à qualidade do sono e às 
disfunções autonômicas com níveis de atividade física. 
Parâmetros considerados como fatores de risco para patologias 

cardiovasculares.3 Vale destacar à acurada metodologia 
contribuindo com a legitimação desse estudo.  No grupo 
mais ativo (p>50) foram observados valores mais elevados 
da massa muscular esquelética, relacionados com o 
melhor desempenho e influenciando no metabolo reflexo.4  
O tratamento estatístico demonstrou correlações significativas 
entre o fumo, a qualidade do sono e a disfunção autonômica. 
Acreditamos que um número mais elevado dos candidatos ao 
estudo, possa obter correlações mais fortes.  Sugerimos como 
continuação desse estudo, avaliar a recuperação da frequência 
cardíaca no primeiro minuto da recuperação pós esforço, 
indicador de adaptação autonômica parassimpática de valor 
prognóstico nas afecções cardiovasculares.5 Vale, também, 
melhor quantificação de atividade física que caracteriza o 
comportamento ativo ou não.6 Merece destaque a bibliografia 
atual, com cerca de 16% de autores do nosso país.

Reiteramos a originalidade, delineamento e conclusões 
desse estudo,2 com ampla aplicabilidade prática, quando 
demonstra que o fumante ativo exibe parâmetros favoráveis 
relacionados à qualidade do sono e à disautonomia, podendo 
colaborar com a interrupção do hábito de fumar.
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Resumo

Fundamento: Doenças cardiovasculares (DCV) são uma das principais causas de mortalidade e morbidade em todo 
o mundo. O envelhecimento biológico tem sido associado à ocorrência de resultados cardiovasculares. Entretanto, o 
mecanismo subjacente desse processo ainda é desconhecido.

Objetivos: Buscamos avaliar se a senescência das células sanguíneas mononucleares periféricas (CSMP) e biomarcadores 
endoteliais poderiam influenciar o risco cardiovascular (CV) e ser marcadores adequados para a detecção precoce de 
doenças cardiovasculares em adultos.

Métodos: Neste estudo transversal, pacientes livres de DCV foram classificados como baixo (n=32) e alto (n=28) 
escore de risco intracardaco (IHR) A senescência das CSMP foi avaliada estimando-se a atividade de telomerase (AT) 
e detectando-se a presença de células senescentes e disfunção endotelial, estimando-se a concentração de nitrito e 
nitrato e a capacidade antioxidante total (CAT). A análise estatística foi realizada com o software SPSS, versão 16.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL). Todos os p-valores <0,05 foram considerados estatisticamente significativos.

Resultados: A senescência de CSMP de 0,95 [p-valor = 0,0001; 95% IC (0,874-1,026)] foi um indicador significativo de 
pacientes com escore de IHR mais alto, com um valor de corte de 21,65, com sensibilidade e especificidade de 92% 
e 88% respectivamente. Identificou-se que a senescência de CSMP, nitrito e nitrato, e AT eram independentemente 
associadas a um escore de IHR alto.

Conclusão: Os status de nitrito e nitrato e AT, e a senescência de CSMP são medidas adequadas para prever o alto risco 
cardiovascular em adultos com risco CV. Entretanto devem ser realizados estudos de acompanhamento de longo prazo 
para confirmar esses achados. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):37-47)

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Envelhecimento Celula; Endotélio; Biomarcadores; Pontuação de Propensão; 
Fatores de Risco.

Abstract
Background: Cardiovascular diseases (CVD) are one of the leading causes of mortality and morbidity worldwide. Biological aging has been 
associated with the occurrence of adverse cardiovascular outcomes; however, the underlying mechanism of this process remains unknown.

Objectives: This study sought to evaluate if peripheral blood mononuclear cell (PBMC) senescence and endothelial biomarkers could influence 
cardiovascular (CV) risk and be suitable markers for the early detection of cardiovascular diseases in adults.
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Methods: In this cross-sectional study patients free of CVD were classified as lower (n=32) and higher Interheart Risk (IHR) scores (n=28). PBMC 
senescence was assessed by estimating the telomerase activity (TA) and detecting the presence of senescent cells and endothelial dysfunction by 
estimating the concentration of nitrite and nitrate and of total antioxidant capacity (TAC). Statistical analysis was performed with SPSS version 
16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). All p-values <0.05 were considered statistically significant.

Results: PBMC senescence 0.95 [p-value = 0.0001; 95% CI (0.874-1.026)] was a significant predictor of patients with higher IHR scores with 
a cut-off value of 21.65 with a sensitivity and specificity of 92% and 88% respectively. PBMC senescence, nitrite and nitrate and TA were found 
to be independently associated with high IHR scores.

Conclusion: PBMC senescence, TA and nitrite, and nitrate status are suitable measures to predict high cardiovascular risk in adults with CV risk. 
Nevertheless, long-term follow-up studies are needed to confirm these findings. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):37-47)

Keywords: Cardiovascular Diseases; Cell Aging; Endothelium; Biomarkers; Propensity Score; Risk Factors.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
Doenças cardiovasculares (DCV), tais como aterosclerose 

e infarto do miocárdio (IM) associado, continuam sendo uma 
das mais conhecidas e principais causas de mortalidade e 
morbidade em todo o mundo, inclusive na Índia. Além disso, 
os custos sociais e econômicos envolvidos no tratamento de 
DCV são altos. Estima-se que mais de 75% das mortes por 
causas cardiovasculares (CV) ocorrem em países com renda 
baixa e média.1 O envelhecimento cronológico é considerado 
um dos mais fortes indicadores da ocorrência de doenças 
CV e cerebrovasculares tais como IM, insuficiência cardíaca, 
aterosclerose e acidente vascular. Entretanto, o envelhecimento 
biológico pode ser considerado superior ao envelhecimento 
cronológico pela estratificação de risco de DCV.2 O processo 
de envelhecimento biológico refere-se particularmente ao 
acúmulo de danos endoteliais que ocorrem devido a vários 
mecanismos mecânicos, hemodinâmicos e imunológicos, e é 
determinado por fatores sociais e ambientais. Acredita-se que 
a senescência vascular (%) (SV), um tipo de envelhecimento 
biológico do sistema vascular tenha a relevância prognóstica 
e terapêutica na aterosclerose. O envelhecimento biológico 
tem sido associado à ocorrência de resultados CV adversos. 
Entretanto, o mecanismo subjacente desse processo ainda 
é desconhecido.3 Além disso, o envelhecimento arterial 
é o principal reflexo do envelhecimento biológico.4,5 
A ausência de atividade de telomerase (AT) leva ao 
encurtamento dos telômeros, que é um determinante 
importante do envelhecimento biológico, levando a várias 
doenças vasculares. O termo disfunção endotelial se refere 
a várias condições patológicas que incluem a alteração das 
propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias do endotélio, 
a desregulação da modelagem vascular, e a deterioração da 
regulação do crescimento vascular. A disfunção endotelial 
leva a produção ou disponibilidade atenuada de óxido nítrico 
(NO) e causa a upregulation do stress oxidativo pelo aumento 
da produção de espécies reativas do oxigênio (ERO).6 A 
senescência celular demonstrou ser equivalente à senescência 
epitelial, e, portanto, à senescência vascular.7 0 Na prática 
clínica atual, o risco de DCV é estimado e quantificado com 
base em fatores de risco convencionais, tais como idade, 
diabetes, hipertensão, tabagismo, hipercolesterolemia e 
histórico familiar de DCV. Entretanto, indivíduos portadores 

de DCV podem ter apenas um ou nenhum dos fatores de 
risco tradicionais, e há a possibilidade de que esses fatores 
de risco possam não explicar totalmente o avanço da 
doença. Portanto, a avaliação de outros fatores de risco não 
tradicionais e incomuns pode ajudar clínicos a prever o risco 
futuro de DCV.8 Levantamos a hipótese de que a senescência 
das células sanguíneas mononucleares periféricas (CSMP) e 
biomarcadores endoteliais poderiam influenciar o risco CV e 
poderiam ser marcadores adequados para a detecção precoce 
de doenças cardiovasculares em adultos com alto risco CV.  

Materiais e Métodos

Desenho e Configuração do Estudo
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética Institucional (973/IEC/2016). Todos os procedimentos 
do estudo foram seguidos de acordo com a Declaração de 
Helsinki. Todos os participantes deste estudo transversal 
passaram por triagem e foram recrutados no período entre 
janeiro de 2017 e dezembro de 2017, do departamento de 
pacientes externos (DPE) em Medicina Geral e das clínicas. 
A Figura 1 apresenta o delineamento do estudo de pesquisa.

Sujeitos do Estudo 
Incluímos todos os adultos acima de 18 anos de idade, 

de ambos os sexos, que compareceram ao DPE de Medicina 
Geral e clínicas sem quaisquer doenças cardíacas. Os 
pacientes com risco cardiovascular mais alto e mais baixo 
foram incluídos. Os pacientes foram classificados com base 
em seu escore de risco intracardíaco (IHR). O escore IHR foi 
calculado com base na presença ou ausência de fatores de 
risco CV conhecidos. Excluímos pacientes com quaisquer 
doenças cardíacas ou doenças imunes ativas e doenças 
crônicas do fígado e do rim.  

Escore de Risco Intracardíaco
Depois de obter o consentimento informado, os 

participantes do estudo passaram por triagem de acordo 
com os critérios de inclusão/exclusão e o escore de IHR foi 
medido. O escore de IHR foi calculado utilizando-se a versão 
que não incluía dados sobre níveis de colesterol. O escore de 
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IHR, composto de informação sobre histórico médico e dados 
sobre idade, sexo, status em relação a diabetes, hipertensão, 
tabagismo, histórico familiar de doença cardíaca, razão 
cintura-quadril, fatores psicossociais, dieta e atividade física. 
Os escores de IHR variaram entre 0 e 48, em que escores 
mais altos ou mais baixos indicam escores de IHR mais altos 
e mais baixos, respectivamente. Um escore de IHR alto foi 
definido em > 16 unidades.9

Coleta de Amostras
Foram retirados 3 ml de sangue da veia antecubital no 

antebraço em tubos vacutainers com heparina e ácido 
etilenodiamino tetra-acético (EDTA) separadamente. A 
amostra de sangue obtida nos tubos vacutainers com EDTA 
foi submetida e centrifugação a 2500 revoluções por minuto 
(rpm) por 10 minutos e o plasma isolado foi armazenado a 
-80°C. A amostra de sangue coletada nos tubos vacutainers 
com heparina foram processadas para separar a senescência 
de células sanguíneas mononucleares periféricas (CSMP), 
utilizando o reagente Ficoll-Histopaque. As CSMP isoladas 
foram fixadas com álcool 70% e foram armazenadas a 
4°C para análises posteriores.10 A disfunção endotelial foi 
avaliada estimando-se a concentração de nitrito e nitrato 
e o status antioxidante.11

Quantificação de Nitrito e Nitrato Totais
A estimativa de nitrito e nitrato totais foi realizada de 

acordo com kit de teste de reação de Griess, utilizando o kit 

de ensaio Nitrito/Nitrato (Sigma-Aldrich-Número no catálogo 
23479, St. Louis, EUA), de forma a avaliar indiretamente a 
biodisponibilidade de óxido nítrico (NO). Filtros centrífugos 
com peso molecular de corte de 3.000 KDa foram utilizados 
para filtrar as amostras de plasma (300μl cada). A análise 
das amostras de plasma passante foi realizada utilizando-se 
microplacas para titulação de 96 poços, e a absorção foi 
medida a 540 nm em relação a padrões de referência. 

Estimativa da Atividade de Telomerase
A AT do plasma foi estimada usando-se a reação o 

TeloTAGGG Telomerase PCR ELISA (Ensaio imunoenzimático 
fotométrico para detecção da atividade de telomerase, 
utilizando o Protocolo de amplificação da repetição 
de telomerase (TRAP, do inglês Telomerase Repeat 
Amplification Protocol), Roche Diagnostics GmbH, Roche 
Applied Science-Número do catálogo 11854666910, 
Mannheim, Alemanha]. O ensaio foi realizado de acordo 
com as instruções do fabricante. 

Estimativa da Capacidade Antioxidante Total (CAT)
O CAT do plasma foi estimado utilizando-se o teste de 

capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC, do 
inglês Trolox equivalent antioxidant capacity).  A análise 
foi realizada de acordo com as instruções do fabricante 
fornecidas no kit de ensaio antioxidante disponível 
comercialmente (Sigma-Aldrich-Número do catálogo 
CS0790, St. Louis, EUA). Esse ensaio foi baseado na 

Figura 1 – Pacientes com escore de risco intracardíaco mais alto.
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capacidade de determinar a presença de antioxidantes 
de peso molecular baixo no plasma inibe a produção de 
ABTS+ produzido pela oxidação de ABTS [2,2’- azino-bis(3-
etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)]. O CAT foi expresso na 
forma de equivalentes do Trolox (mM).

Citometria de Fluxo (FACS)
As CSMP foram isoladas do sangue total utilizando o 

reagente Ficoll-Histopaque. Depois de isoladas, as CSMP 
foram fixadas com álcool 70% e foram armazenadas a 4°C 
durante a noite.10 As células isoladas foram, então, incubadas 
por 10 minutos com Rnase A (1mg/ml) por 10 minutos em 
temperatura ambiente. A senescência das CSMP (%) foram 
detectadas usando o reagente corante iodeto de propídio por 
citometria de fluxo (FC 500 Beckmann Coulter).

Análise Estatística
A análise estatística do estudo foi realizada utilizando-se o 

software SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA), e p<0,05 
foi considerado estatisticamente significativo. A normalidade 
dos dados para variáveis contínuas foi verificada, utilizando-se 
gráficos Q-Q. As variáveis contínuas foram resumidas como 
média ± desvio padrão (DP) e os dados categóricos foram 
expressos em frequência (porcentagens). Diferenças nas 
variáveis categóricas entre os grupos foram avaliadas com o 
teste qui-quadrado. Testes paramétricos foram usados com 
base na distribuição de dados. As diferenças em variáveis 
contínuas entre os grupos foram analisadas utilizando o 
teste t de amostras independentes. A correlação de Pearson 
foi realizada para identificar quaisquer associações entre as 
diferentes variáveis. Traçamos a curva de característica de 
operação do receptor (ROC) para identificar o corte para todos 
os ensaios de laboratório para prever o escore de IHR alto. 
Um escore de IHR alto foi definido em > 16 unidades.9 Todas 
as premissas necessárias pra realizar a análise de regressão 
linear foram cumpridas. Modelos de regressão múltipla foram 
plotados para determinar se as variáveis independentes 
senescência de CSMP, nitrito e nitrato, CAT e AT poderiam 
prever o escore de IHR.

Resultados

Características de Linha de Base dos Pacientes do Estudo
As características de linha de base dos pacientes do estudo 

foram ilustradas (Tabela 1). Os pacientes do estudo (n=60) 
foram classificados em dois grupos de pacientes com escore 
de IHR mais baixo (n=32) e mais alto (n=28). Os pacientes 
com escore de IHR ≥16 foram classificados como pacientes 
com escore de IHR mais alto, e os com IHR < 16 foram 
classificados como de escore de IHR mais baixo. A média 
de idade dos pacientes do estudo com escores de IHR mais 
baixo e mais alto foi de 38,09±15,82 e 43,57±11,55 anos, 
respectivamente. Não houve diferença significativa quanto 
ao gênero dos grupos do estudo. Os escores médios de IHR 
entre os pacientes com escores de IHR mais baixo e mais 
alto foram 8,5±4,27 unidades e 20,46±2,19 unidades, 
respectivamente. Como esperado, a presença de fatores de 
risco de CV tais como diabetes e hipertensão foi maior entre 
pacientes com escore de IHR mais alto do que entre os com 
escore de IHR mais baixo.

Senescência de Células Sanguíneas Mononucleares Periféricas
A senescência das CSMP foi avaliada nos pacientes 

do estudo estimando-se a AT e detectando-se a presença 
de células senescentes (Figura 2). A senescência média 
de CSMP (%), a porcentagem de células senescentes foi 
significativamente mais baixa entre os pacientes com escore de 
IHR mais baixo (12,41 ± 7,40) do que em pacientes do escore 
de IHR mais alto (35,26 ± 10,02) [p=0,0001] ((Figura 3a). A 
média de AT (unidades/3000 células) foi significativamente 
mais alta entre pacientes com escore de IHR mais baixo do 
que com mais alto [(1,80±0,53 unidades/3000 células) versus 
(0,94±0,23 unidades/3000 células) [p=0,0001] (Figura 3b). 
A presença de fatores de risco cardíaco, tais como diabetes, 
hipertensão e tabagismo, influenciou os níveis de senescência 
de CSMP e AT (Tabela 2).

Disfunção Endotelial
A concentração de nitrito e nitrato foi ligeiramente 

mais alta entre pacientes com escore de IHR mais alto em 

Tabela 1 – Dados demográficos e fatores de risco dos participantes do estudo 

No. Sl Características Sujeitos com IHR mais baixo
(n=32)

Sujeitos com IHR mais alto
(n=28) p valor

1. Idade, anos 38,09±15,82 43,57±11,55 0,13

2. Sexo masculino, n (%) 20 (62,5%) 14 (50%) 0,33

3. Escore de risco intracardíaco (IHR) 8,5±4,27 20,46±2,19 0,0001

4. Tabagismo, n (%) 2 (6,2%) 5 (17,9%) 0,16

5. Diabetes, n (%) 1 (3,1) 22 (78,6%) 0,0001

6. Hipertensão, n (%) 32 (100%) 7 (25%) 0,003

7. Histórico familiar de doença cardíaca, n (%) 2 (6,2%) 4 (14,3%) 0,30

8. Sedentarismo, n (%) 8 (25%) 9 (32,1%) 0,54

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão e frequência (porcentagem). Os dados estatísticos usados para a comparação de variáveis contínuas foram 
t teste com amostras independentes, e, para as variáveis contínuas, o teste qui-quadrado. Um p-valor menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
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comparação com pacientes com escore de IHR mais baixo 
[205,14±43,60 μmole/l versus 135,41±48,95 μmole/l 
(p=0,0001)] (Figura 3c). A CAT foi significativamente 
mais alta entre pacientes com escore de IHR mais 
baixo do que com mais alto [(0,71±0,08 mM/L) versus 
(0,50±0,09 mM/L) (p=0,0001] (Figura 3d). Entretanto a 
CAT foi estimada para apenas 30 sujeitos. Uma tendência 
semelhante foi observada entre pacientes fumantes, 
diabéticos e hipertensos (Tabela 2).

A relação entre Senescência de CSMP e Disfunção 
Endotelial

Observamos uma correlação positiva entre idade e 
senescência de CSMP (r=0,36, p=0,005), mas uma 
correlação negativa significativa foi observada entre idade 
e CAT (r=-0,60, p=0,0001). O escore de IHR demonstrou 
correlações positivas significativas com senescência de CSMP 
(r=0,75, p=0,0001) e nitrito e nitrato (r=0,56, p=0,0001), 
enquanto correlações negativas significativas foram observadas 

Figura 2 – Identificação e quantificação de células senescentes utilizando iodeto de propídio.

Tabela 2 – Quantificação da senescência de células sanguíneas mononucleares periféricas e na disfunção endotelial baseada na presença e 
ausência de fatore de risco 

Senescência de CSMP Nitrito e nitrato Atividade de telomerase CAT
Fatores de risco Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência

Diabetes 34,99±9,99* 15,67±11,44 204,22±42,39* 145,41±55,19 0,96±0,23* 1,67±0,60 0,52±0,08* 0,66±0,14

Hipertensão 40,37±10,68* 20,79±13,26 224,71±28,01* 160,45±56,84 0,81±0,18* 1,47±0,59 0,40±0,09* 0,64±0,12

Tabagismo 36,05+12,38* 21,36+13,83 204,14±56,40 163,17±56,97 0,88±0,23* 1,46±0,60 0,51±0,12* 0,65±0,13

Doença cardíaca 
F/H/O 31,40±16,81 22,15±13,96 191,17±36,08 165,37±59,58 1,04±0,43 1,44±0,60 0,48±0,15 0,63±0,13

Sedentarismo 28,86±15,33 20,79±13,50 172,47±53,74 166,16±60,06 1,24±0,52 1,45±0,62 0,57±0,14 0,63±0,13

*p<0.05; CSMP: Células sanguíneas mononucleares periféricas; CAT: Capacidade antioxidante total. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 
Os dados estatísticos usados para a comparação das variáveis foram t teste com amostras independentes. Um p-valor menor que 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo.
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Figura 3 – Comparação da senescência de células mononucleares do sangue periférico, atividade telomerase, nitrito / nitrato e capacidade antioxidante total entre 
pacientes com escores de risco intermediário baixo e alto. O teste estatístico utilizado para comparar variáveis contínuas foi o teste T com amostras independentes; um 
p-valor menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

com AT (r=-0,83, p=0,0001) e CAT (r=-0,92, p=0,0001). 
Além disso, a senescência de CSMP também demonstrou 
correlações significativas com variáveis nitrito e nitrato, CAT 
e atividade de telomerase (Figura 4).

Análise de Curva ROC para Senescência de CSMP e 
Disfunção Endotelial: 

A curva ROC foi traçada para verificar se senescência de 
CSMP, nitrito e nitrato, status de antioxidante e AT poderiam 
prever um escore de IHR alto entre os pacientes do estudo. 
A análise demonstrou que a senescência 0,95 [p-valor = 
0,0001; 95% CI (0,874-1,026)] foi um indicador significativo 
de pacientes com escore de IHR mais alto, com um valor de 
corte de 21,65, com uma sensibilidade e especificidade de 
92% e 88% respectivamente (Figura 5).

Modelos de Regressão Múltipla para Senescência de 
CSMP e Disfunção Endotelial

Modelos de regressão múltipla foram plotados para analisar 
os efeitos das variáveis independentes senescência de CSMP, 
nitrito e nitrato, e AT nas variáveis dependentes do escore 

de IHR (Tabela 3). Observou-se que a senescência de CSMP, 
nitrito e nitrato, e AT eram independentemente associadas a 
um escore de IHR alto (Tabela 3).

Discussão
A relação entre senescência de CSMP e disfunção 

endotelial e a ocorrência de DCV foi descrita em estudos 
anteriores.3,12 Entretanto, as informações relacionadas à 
relação entre senescência de CSMP, disfunção endotelial, 
e DCV entre sujeitos sem qualquer DCV estabelecida 
continuam escassas. Este é o primeiro estudo clínico realizado 
na população do sul da Índia que estimou a senescência de 
CSMP e que determinou sua relação com alto risco de CV 
usando um escore de IHR. O principal achado de nosso estudo 
foi de que senescência de CSMP, nitrito e nitrato, e AT eram 
independentemente associados a um escore de IHR alto. A 
gravidade da senescência de CSMP foi maior entre pacientes 
com risco de CV mais alto se comparado a pacientes com 
risco de CV mais baixo. A senescência de CSMP foi estimada 
com base em AT e na porcentagem de células senescentes 
(%) entre os pacientes do estudo.    

Intervalo de confiança 95% Intervalo de confiança 95%

Intervalo de confiança 95% Intervalo de confiança 95%
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Figura 4 – Correlação da senescência de CSMP com idade, nitrito / nitrato, atividade telomerase e capacidade antioxidante total.

Tabela 3 – Modelos de regressão múltiplos para prever o escore de risco intracardíaco 
Coeficientes

Modelo

Coeficientes não 
padronizados

Coeficientes 
padronizados

t R quadrado 
ajustado p valor

B Padrão 
Erro Beta

1
(Constante) 27,449 1,295 21,197 0,679 0,0001

AtividadeTelomerase -9,575 0,854 -0,827 -11,216 0,000

2

(Constante) 21,160 2,470 8,567 0,716 0,0001

AtividadeTelomerase -8,357 0,904 -0,722 -9,242 0,0001

NitritoeNitrato 0,027 0,009 0,229 2,927 0,005

3

(Constante) 17,112 2,988 5,727 0,735 0,000

AtividadeTelomerase -6,608 1,169 -0,571 -5,652 0,000

NitritoeNitrato 0,021 0,009 0,179 2,274 0,027

Senescência 0,113 0,050 0,235 2,251 0,028

B: Coeficiente de regressão não padronizado; SEβ: Erro padrão de coeficiente; β: Coeficientes padronizados; p<0,05*
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Telômeros e telomerase têm um papel significativo 
no desenvolvimento e na patogênese de DCV. Sabe-se 
que, a cada divisão celular, o comprimento dos telômeros 
diminui, enquanto a inflamação e o stress oxidativo, que são 
mecanismos importantes envolvidos no desenvolvimento e 
na patogênese de DCV aumenta o índice de encurtamento 
levando à senescência celular.13-15 Além disso, a presença de 
AT mais baixa e comprimento dos telômeros de leucócitos 
(CTL) foi vista em células endoteliais senescentes, células 
musculares lisas vasculares (CMLV), placa aterosclerótica, e 
estas também estão associadas com a instabilidade da placa 
que leva a DCV. A ausência de AT que mantém a integridade 
do telômero e o comprimento do telômero torna a célula 
senescente e causa apoptose.16-18 Nosso estudo revelou que a 
AT foi significativamente mais baixa em pacientes com escore 
de IHR mais alto do que mais baixo. Em contraste com nossos 
achados, um estudo anterior chamado desenvolvimento 
de risco da artéria coronária em jovens adultos (CARDIA), 
conduzido entre pacientes jovens com desenvolvimento de 
risco de artéria coronária com cálcio da artéria coronária 
(CAC), revelou que a AT desempenha um papel vital no 
desenvolvimento da aterosclerose. Os achados do estudo 
demonstraram que níveis mais altos de telomerase previram 

a prevalência mais alta de CAC entre homens de idade 
jovem a meia idade. Entretanto, os pacientes com telômeros 
mais curtos apresentaram uma associação positiva entre AT 
e CAC.19 Em um estudo transversal anterior, a associação 
entre carga de aterosclerose subclínica de um lado, e CTL 
médio e abundância de telômeros curtos (% CTL < 3 kb), 
de outro, foi estudada em 4.066 indivíduos de meia idade 
assintomáticos, sem a presença de qualquer DCV. O estudo 
demonstrou que o CTL médio e telômeros curtos não foram 
indicadores significativos e independentes de aterosclerose 
subclínica.20 Em um dos maiores estudos de observação e 
genéticos, conduzido em 290.022 indivíduos de Copenhagen, 
revelou-se que a presença de telômeros curtos foi associada a 
risco mais alto de doença cardíaca isquêmica.21 A diferença nas 
constatações do estudo pode ser atribuída à heterogeneidade 
observada na população do estudo e do tamanho da amostra 
do estudo.  Além disso, uma revisão sistemática recente e 
meta-análise de vinte e quatro estudos revelou uma associação 
inversa entre comprimento de telômeros de leucócitos e o 
risco de doença cardíaca coronária (DCC), independente de 
fatores de risco vascular convencionais.3 A revisão sistemática 
incluiu pacientes cardiovasculares, enquanto nosso estudo 
incluiu pacientes sem DCV. Portanto, pode-se sugerir que a 

Figura 5 – Curvas de características operacionais do receptor para a previsão do High Interheart Risk Score.
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medição de AT e CTL pode ser um marcador útil para prever 
o risco futuro de DCV. Atualmente, estão sendo realizadas 
investigações para medir se estatinas podem ser utilizadas 
como possíveis agentes terapêuticos para a ativação da 
telomerase e como geroprotetores eficientes.22

Recentemente, as células senescentes despertaram a 
atenção por seu potencial como alvo terapêutico para doenças 
relacionadas à idade, como as DCV. Estudos demonstraram 
que a senescência celular é equivalente à senescência epitelial, 
e, portanto, à senescência vascular. De aí em diante, o presente 
estudo mediu a porcentagem de células senescentes (%) que 
foi significativamente mais baixa com escore de IHR mais 
baixo em comparação com pacientes com escore de IHR mais 
alto. A análise transcricional de CMLV humanas demonstraram 
que houve supressão da proteína Gla da matriz (PGM), um 
inibidor de calcificação, nas CMLV senescentes. Além disso, 
houve a upregulation da transcrição que codifica a proteína 
óssea morfogenética 2 (BMP2), que promove a calcificação.23 
Portanto, pode-se sugerir que as CMLV senescentes podem 
desempenhar um papel importante no desenvolvimento no 
endurecimento e no enrijecimento relacionados à idade, ao 
aumentar a calcificação. O enrijecimento e endurecimento 
das artérias levam ao desenvolvimento de pressão sanguínea 
alta, que é considerada um dos principais fatores de risco para 
a ocorrência de doença arterial coronariana, HF, acidente 
vascular, e IM.24 Outro estudo que foi realizado para comparar 
a expressão de PGM em células intersticiais da válvula 
aórtica (CIVA) normais versus doentes, que demonstrou 
que a expressão de PGM era significativamente reduzida 
nas CIVA doentes em relação às normais. Esses achados 
implicam que a ausência de um mecanismo de defesa contra 
a calcificação pode contribuir para a calcificação a válvula 
aórtica.25 Portanto, a estimativa da porcentagem de células 
senescentes pode ser um marcador novo em potencial para 
indicar o desenvolvimento e o avanço de DCV. Estratégicas 
terapêuticas novas que envolvem a prevenção, a retirada e 
a substituição de células senescentes estão em fase inicial. É 
necessário ter melhor entendimento e realizar mais pesquisas 
para compreender a biologia para que esse conhecimento 
possa se traduzir em aplicações terapêuticas.       

Neste estudo, a disfunção endotelial foi medida estimando-
se a concentração de nitrito e nitrato e a CAT. A CAT foi 
ligeiramente mais baixa entre pacientes com escore de IHR 
mais alto em comparação com pacientes com escore de IHR 
mais baixo. Vários estudos epidemiológicos demonstraram 
que pessoas com maior consumo de vitaminas antioxidantes 
têm risco mais baixo de desenvolver IM e acidente vascular.26,27 
Entretanto, uma revisão sistemática recente e meta-análise de 
ensaios controlados randômicos revelaram que a literatura 
atual não apresentava evidências para corroborar a hipótese 
do uso de vitaminas e antioxidantes para prevenir DCV.28 

Entretanto, uma revisão sistemática recente de estudos de 
observação demonstrou uma associação significativa entre 
níveis mais altos de capacidade de antioxidante total da 
dieta e fatores de risco de doenças cardiovasculares.29 Nosso 
estudo também demonstrou que as concentrações de nitrito 
e nitrato eram mais altas entre pacientes de alto risco em 
comparação com os de baixo risco. Em contraste, o estudo 
de Framingham demonstrou que uma concentração mais 

alta de nitrato no plasma foi associada a mortalidade global, 
mas não demonstrou estar associada à incidência de DCV.30 
Isso pode se deter ao fato de que nitrito e nitrato presentes 
na dieta puderam ser metabolizados em NO e dessa forma 
promover a citoproteção e benefícios cardiovasculares.31 Os 
resultados em nosso estudo podem ser contrastantes, devido 
ao fato de que determinadas dietas, tais como vegetais, frutas 
e carnes processadas são fontes ricas em nitrito e nitrato.32 
Portanto, há possibilidade de que pacientes de alto risco 
em nosso estudo estejam expostos a essas dietas. A resposta 
dependente do endotélio à vasodilatação é regulada pela 
liberação de NO sintetizado a partir de nitrato, nitrito e do 
aminoácido L-arginina da dieta, por meio de óxido nítrico-
sintase endotelial (eNOS), que leva à produção de PGM 
cíclica intracelular. Entretanto, a disfunção endotelial leva ao 
desbalanço na produção de NO e ERO, levando à ocorrência 
de várias doenças relacionadas à idade, tais como as DCV. O 
acúmulo de ERO no plasma e intima arterial leva ao aumento 
da oxidação do lipoproteínas de baixa densidade (LDL); a 
captação desse LDL oxidado pelos macrófagos arteriais é 
um dos fatores importantes para a formação e avanço da 
placa aterosclerótica. Portanto, a presença de antioxidantes 
no plasma, partícula de LDL e parede da célula não podem 
inibir a oxidação do LDL, e podem proteger a vasorreatividade 
aumentando a liberação de NO endotelial e reduzindo a 
trombogenicidade.12,33 Portanto, a determinação da CAT e 
da concentração de nitrito e nitrato pode acabar sendo um 
marcador potencial para previsão precoce de DCV no futuro.  

Limitações
A principal limitação deste estudo está relacionada ao 

tamanho limitado da amostra. Outra limitação é que este 
estudo não teve um acompanhamento prospectivo de longo 
prazo com a confirmação de eventos clínicos. Em vez disso, o 
risco foi calculado com base no escore de risco intracardaco. 
Além disso, as amostras de sangue foram coletadas em 
diferentes momentos, o que pode ter afetado os níveis de 
testes laboratoriais.   

Conclusões
Este estudo demonstrou que a senescência de CSMP, AT 

e nitrito e nitrato são medidas adequadas para prever risco 
cardiovascular alto em adultos com risco CV. Portanto, a 
medição dos marcadores acima pode ser utilizada como 
ferramenta adicional de avaliação de risco para prever o 
risco de doenças cardiovasculares entre adultos. Entretanto, 
estudos de acompanhamento prospectivos de longo prazo, 
com a avaliação de eventos clínicos, precisam ser realizados 
para confirmar esses achados.
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Resumo
Fundamento: A ectasia da artéria coronária (EAC) é definida como a dilatação difusa ou localizada do lúmen da artéria 
coronária com diâmetro de 1,5 a 2,0 vezes o diâmetro da artéria coronária normal adjacente. A relação proteína C-reativa/
albumina (CAR, sigla em inglês) é um marcador inflamatório útil que tem sido documentado em doença arterial coronariana. 

Objetivo: Analisar a associação entre a EAC e a CAR.

Métodos: Um protocolo caso-controle foi utilizado neste estudo. Foram incluídos 102 pacientes consecutivos com EAC 
isolada sem estenose (56 homens e 46 mulheres; idade média de 60,4 ± 8,8 anos). O grupo controle era constituido pelo 
mesmo número de pacientes pareados por sexo e idade com artérias coronárias normais (55 homens e 47 mulheres; 
idade média de 61,2 ± 9,1 anos). Características clínicas, achados laboratoriais e histórico de uso de medicamentos 
foram registrados. Foram realizados teste t de Student, teste U de Mann-Whitney, teste do qui-quadrado, análise de 
regressão linear e logística. Foi considerado estatisticamente significativo p bilateral < 0,05.

Resultados: A CAR estava aumentada nos pacientes com EAC em comparação com os controles (32 e 16; p < 0,001). 
Além disso, foi verificado que a CAR era um preditor independente da EAC (razão de chances = 2,202; intervalo de 
confiança 95%, 1,184 – 5,365; p < 0,001).

Conclusão: No presente estudo, determinamos que os níveis da CAR estavam significativamente mais altos no grupo 
EAC que no grupo controle e a CAR estava significativamente correlacionada com a EAC. (Arq Bras Cardiol. 2021; 
116(1):48-54)

Palavras-chave: Proteína C-Reativa; Albuminas; Doença da Artéria Coronariana; Inflamação; Aneurisma Coronário; 
Dilatação Patológica (ectasia).

Abstract
Background: Coronary artery ectasia (CAE) is defined as diffuse or localized dilatation of coronary artery lumen with a diameter of 1.5 to 2.0 times 
the adjacent normal coronary artery. The C-reactive protein to albumin ratio (CAR) is a useful inflammatory marker, which has been documented in 
coronary artery disease. 

Objective: To analyze the association of CAE and CAR.

Methods: A case-control protocol was used in this study. We included 102 consecutive patients with isolated CAE without stenosis (56 men 
and 46 women; mean age 60.4 ± 8.8 years). The control subjects consisted of an equal number of sex and age matched patients with normal 
coronary arteries (55 men and 47 women; mean age 61.2 ± 9.1 years). Clinical features, laboratory findings, and medication use history were 
recorded. Student’s t test, Mann-Whitney U test, chi-square test, and linear and logistic regression analysis were performed. A 2-sided p < 0.05 
was statistically considered significant.

Results: The CAR was increased in patients with CAE compared to the controls (32 and 16; p < 0.001). In addition, the CAR was found to be an 
independent predictor of CAE (OR = 2.202; 95% CI 1.184 – 5.365; p < 0.001).

Conclusion: In the present study, we determined that CAR levels were significantly higher in the CAE group than in the control group, and the CAR was 
significantly correlated with CAE. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):48-54)

Keywords: C-Reactie Protein; Albumins; Coronary Artery Disease/complications; Inflammation; Coronary Aneurysm; Dilatation, Pathologic (ectasig).

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A ectasia da artéria coronária (EAC) é definida como a 

dilatação difusa ou localizada do lúmen da artéria coronária 
com diâmetro de 1,5 a 2,0 vezes o diâmetro da artéria 
coronária normal adjacente. Os aneurismas coronários são 
definidos como a dilatação luminal com um aumento > 2,0 
vezes.¹ Com o rápido aumento nas aplicações de angiografia 
coronária (AC), um número crescente de EAC tem sido 
detectado. Tem sido demonstrado que a EAC é um preditor de 
mortalidade. As taxas de mortalidade de pacientes com EAC 
são semelhantes às de pacientes com doença aneurismática 
não obstrutiva ou doença de três vasos.2  A etiopatogênese 
dessa entidade clínica não é totalmente compreendida. 
A causa mais comum da EAC na população ocidental é 
a doença arterial coronariana (DAC) aterosclerótica. As 
anomalias congênitas são a segunda causa etiológica mais 
comum. Doença de Kawasaki, doenças do tecido colágeno 
e doenças do tecido conjuntivo são outras causas comuns 
da EAC. Os procedimentos invasivos coronários percutâneos 
e o trauma raramente levam à EAC.³,4 A dor precordial é 
geralmente o sintoma primário da EAC. No entanto, arritmia, 
síndrome coronariana aguda e morte cardíaca súbita são outras 
condições clínicas observadas na EAC.5,6

Estudos anteriores demonstraram que a inflamação 
pode desempenhar um papel na EAC.7 A PCR e a albumina 
têm sido associadas à gravidade da DAC e à presença de 
complicações cardiovasculares.8–10 A PCR, que é um dos 
biomarcadores inflamatórios mais amplamente usados, está 
associada à disfunção endotelial, estado protrombótico, 
remodelamento e desestabilização das placas ateroscleróticas. 
Além disso, tem sido verificado que os níveis elevados de PCR 
em pacientes com carga aterosclerótica estão associados a 
eventos cardiovasculares significativos.11–14 De outra forma, 
a inflamação causa a hipoalbuminemia com interrupção 
do equilíbrio síntese-catabolismo da albumina. A albumina 
sérica é a proteína sérica mais importante, com funções vitais 
no corpo humano e possui propriedades antiaterogênicas, 
incluindo atividades antioxidantes, inibição da ativação 
plaquetária e modulação e agregação do metabolismo do 
ácido araquidônico.15 Vários estudos anteriores relataram que 
a hipoalbuminemia está associada ao infarto do miocárdio 
mais frequente e ao aumento da mortalidade em pacientes 
com síndrome coronariana aguda.10,16,17 Em comparação com 
a PCR ou a albumina isoladamente, a relação PCR/albumina 
(CAR, sigla em inglês), um novo índice de risco baseado na 
inflamação, demonstrou refletir melhor o prognóstico em 
pacientes com doença aguda e malignidade.18–19 No entanto, 
a relação entre a CAR e a EAC ainda não é conhecida. A EAC 
é uma doença inflamatória; portanto, formulamos a hipótese 
de que o CAR poderia estar associado ao EAC. Nosso objetivo 
foi o de investigar a associação entre a EAC e a CAR.

Métodos
Foi realizado um estudo caso-controle aprovado pelo 

Comitê de Ética do Hospital Universitário de Sanko. Foram 
incluídos pacientes com suspeita de isquemia coronária e dor 
precordial típica após resultados positivos ou equivalentes 
de testes isquêmicos não invasivos. Todos os pacientes foram 

submetidos à AC. Durante a AC, os dados digitais de todos 
os pacientes foram analisados e foram realizadas medidas 
coronárias quantitativas. O diâmetro do cateter foi utilizado 
como referência para determinar o diâmetro real do lúmen 
da artéria coronária. A definição do segmento ectático foi 
determinada pela realização de pelo menos duas medições 
nos segmentos proximal, médio e distal das artérias coronárias 
em pacientes com AC normal e em pacientes que foram 
considerados como tendo um segmento coronário ectático. 
A EAC foi definida como a dilatação difusa ou localizada do 
lúmen da artéria coronária com diâmetro 1,5 a 2,0 vezes 
o diâmetro da artéria coronária normal adjacente e esses 
pacientes foram incluídos no grupo EAC isolada. Os pacientes 
sem placa coronariana ou ectasia foram incluídos no grupo 
coronária normal.

O histórico médico da população do estudo foi obtido de 
prontuários e registrado em formulários elaborados para cada 
paciente. A hipertensão (HT) foi diagnosticada quando a PAS era 
> 140 mmHg e/ou quando a PAD era > 90 mmHg, ou pelo uso 
de medicamentos anti-hipertensivos. Diabetes mellitus (DM) 
foi diagnosticada quando a glicemia de jejum era ≥ 126 mg/dL 
ou pelo uso de medicamentos antidiabéticos. A hiperlipidemia 
(HL) foi definida como colesterol total > 200 mg/dL, histórico 
de dislipidemia e/ou uso de medicamentos antilipidêmicos. Os 
pacientes que fumavam durante 1 ano ou mais foram definidos 
como fumantes. O IMC foi determinado usando a fórmula 
padrão. A FEVE foi calculada automaticamente de acordo com 
o método de Simpson modificado, com auxílio de um software 
do aparelho de ecocardiografia.20

Medições laboratoriais
Os níveis de glicose no sangue, creatinina, albumina e 

PCR foram determinados conforme descrito. A proteína 
total sérica e a albumina foram medidas por bromine cresol 
technique usando um analisador C8000 (Abbott Laboratories, 
IL, EUA). A PCR foi medida por nefelometria (BN ProSpec 
System, Siemens). A taxa de filtração glomerular estimada foi 
determinada utilizando a equação Cockcroft-Gault. 

Angiografia coronária 
Foi realizada a AC pelo método de Judkins, via femoral, 

utilizando os ângulos cranial e caudal nos planos inclinados 
direito e esquerdo a 30 fps. As imagens de AC dos pacientes 
foram analisadas por cardiologistas intervencionistas cegos 
ao estudo. A EAC já foi definida por Falsetti e Carroll;²¹ 
o nosso estudo utilizou o mesmo método. Os segmentos 
normais foram definidos como a ausência de estenose ou 
ectasia determinada pela AC. Os casos de EAC com estenose 
coronariana foram excluídos do estudo.

Análise estatística
A análise estatística foi realizada utilizando SPSS v25 (SPSS 

Inc., EUA). A normalidade das variáveis contínuas foi testada 
pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e apresentada como média 
e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil, de acordo 
com a normalidade dos dados. As variáveis contínuas com 
distribuição normal foram comparadas pelo teste t de Student 
e o teste U de Mann-Whitney foi usado para aquelas com 
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distribuição não normal. Foi utilizado o teste t de Student para 
valores não pareados. Os dados categóricos foram comparados 
usando o teste do qui-quadrado. Na análise de regressão 
linear univariada, as variáveis com nível de significância p < 
0,25 foram definidas como potenciais marcadores de risco 
e incluídas como variáveis comuns em todo o modelo de 
variável. A análise de regressão logística foi realizada para 
obter determinantes independentes da EAC. Foi considerado 
estatisticamente significativo p bilateral < 0,05.

Resultados
Dos 226 pacientes, 8 foram excluídos por causa de infarto 

do miocárdio e disfunção ventricular esquerda; 5 foram 
excluídos por hipertrofia ventricular esquerda e doença valvar 
cardíaca e 6 foram excluídos por HT e insuficiência renal (n 
= 6). Além disso, 3 pacientes foram excluídos por outros 
motivos, como doença cerebrovascular, disfunção hepática, 
doença autoimune, doença neoplásica e osteoporose (n = 3). 
Após essas exclusões, 204 pacientes foram inscritos. Foram 
incluídos 102 pacientes com EAC isolada sem estenose da 
artéria coronária (56 homens e 46 mulheres; idade média 
60,4 ± 8,8 anos) no grupo paciente; o grupo controle foi 
constituído pelo mesmo número de indivíduos consecutivos 
com artérias coronárias angiograficamente normais (55 
homens e 47 mulheres; idade média 61,2 ± 9,1 anos). 

A Tabela 1 mostra os dados dos pacientes. As características 
demográficas mostraram grupos pareados por idade e 
sexo. Fatores de risco de DAC como DM também foram 
semelhantes, mas outros fatores de risco (tabagismo, HT, HL 
e histórico familiar) foram significativamente maiores no grupo 
EAC do que no grupo controle (p < 0,001, p < 0,001, p = 
0,006 e p = 0,022, respectivamente). Nenhuma mudança foi 
observada em termos de regimes de tratamento.

A avaliação de IMC, PAS, PAD, FEVE, frequência cardíaca 
e glicemia de jejum não revelou diferenças significativas.  
Os parâmetros do painel lipídico, triglicerídeos e grupos 
de colesterol total foram semelhantes; o HDL foi mais alto 
nos controles (p = 0,012) e o LDL foi maior nos pacientes 
com EAC (p < 0,001). A PCR, a albumina e a CAR 
diferiram significativamente entre os grupos (p < 0,001). 
Houve semelhança entre os grupos em relação aos outros 
parâmetros laboratoriais.

Aplicando um modelo de regressão logística univariada, 
DM, tabagismo, HT e CAR correlacionaram-se com a EAC.  
A análise de regressão revelou que tabagismo, HT e CAR 
foram preditores independentes de EAC (tabagismo: razão 
de chances [RC] 1,812 [IC 95% 1,124 – 2,655; p = 0,024], 
HT: RC 2,175 [IC 95% 1,156 – 4,227; p < 0,001], CAR: RC 
2,202 [IC 95% 1,184 – 5,365; p < 0,001]) (Tabela 2). 

Discussão
Este relato mostra que a CAR foi significativamente mais alta 

no grupo EAC do que no grupo controle. Até onde sabemos, 
somos os primeiros a mostrar que a CAR está intimamente 
associada à EAC.

Ainda não está claro quais fatores locais ou globais estão 
envolvidos na patogênese da EAC. Foi relatado que a EAC é 

causada pela anormalidade generalizada na parede vascular 
contendo vários segmentos e que representa ectasia sacular 
em vez de ectasia fusiforme.²² Um estudo relativamente 
limitado sobre o prognóstico foi realizado para pacientes 
com EAC. Trinta anos atrás, o maior estudo de coorte de 
EAC descobriu que os pacientes aneurismáticos tinham 
uma taxa de mortalidade em 5 anos de 26%.²³ Kajinami et 
al.,26 examinaram a autópsia de um paciente com EAC e 
hipercolesterolemia familiar, que morreu no século XX devido 
a um infarto agudo do miocárdio. O exame microscópico 
revelou uma grande quantidade de células plasmáticas, 
macrófagos e infiltração de linfócitos nas camadas íntima/
média das artérias coronárias. Durante o exame patológico da 
EAC, foram observadas evidências de reações ateroscleróticas, 
como hialinização comum típica, calcificação focal e fibrose, 
acúmulo de lipídios, dano intimal e medial, colesterol, 
hemorragia e corpo estranho de células gigantes.

Outro fator potencial que leva ao desenvolvimento da EAC 
é o óxido nítrico (ON), que pode causar dilatação coronária 
devido à hiperestimulação do endotélio. Muitos pacientes 
têm recebido o trinitrato de gliceril crônico para angina, que 
pode piorar a ectasia por meio da estimulação do ON. Esses 
pacientes podem ter DAC e a aterosclerose demonstrou 
causar liberação inadequada de ON endotelial.25 Quyyumi 
et al.,26 demonstraram a relação entre o ON e a aterosclerose 
relatando que a dilatação vascular coronária foi causada pelo 
aumento do ON, devido à acetilcolina sem aterosclerose 
angiograficamente comprovada.

O mecanismo patológico subjacente da EAC ainda não 
está totalmente compreendido. Embora não tenha sido 
confirmada uma relação definitiva entre a aterosclerose e a 
EAC, a EAC é considerada uma variante de DAC e a principal 
causa de EAC é a aterosclerose.23, 27–29 O papel da inflamação 
no processo da aterosclerose é bem documentado.28–30 
A aterosclerose está associada à formação de aneurisma 
que se estende até a túnica média durante um processo 
inflamatório, que termina com a degeneração da média 
cística. ³¹ Estudos anteriores demonstraram que marcadores 
inflamatórios, como moléculas de adesão solúveis no 
plasma, leucócitos, adiponectina, fosfolipase-A2 associada à 
lipoproteína, PCR, inibidor do ativador do plasminogênio-1, 
IL-1, TNF-alfa e IL-10 foram significativamente aumentados 
em pacients com EAC.³²

Vários estudos anteriores mostraram que a CAR está 
associada à aterosclerose e sugeriram que deveria ser 
considerada um marcador de risco cardiovascular. Este 
estudo verificou que a CAR foi significativamente mais alta 
em pacientes com EAC do que no grupo controle e apoia a 
hipótese de que a aterosclerose causa EAC.

As células isquêmicas ou necróticas danificadas causam 
uma resposta inflamatória sistêmica ao liberar agentes pró-
inflamatórios no tecido e no plasma. O prognóstico da 
doença pode mudar com a velocidade da inflamação.³³ 
Tem sido demonstrado que a aterosclerose demonstrou 
está fortemente correlacionada com o aumento da PCR 
sérica.34 Além disso, tem sido mostrado que a PCR está 
associada com disfunção coronária endotelial dependente 
e independente em pacientes com DAC,35 sugerindo que o 
aumento da PCR pode predizer a disfunção em pacientes 
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com STEMI e pode ser um forte preditor do fenômeno 
de não refluxo (no-reflow).36 Em nosso estudo, os níveis 
elevados da PCR demonstrarm uma forte associação entre 
a EAC e a PCR.

A hipoalbuminemia não é apenas um fator de risco; 
também indica mau prognóstico em pacientes com STEMI.37,38 
Foi documentado que o aumento da inflamação contribui para 
a síntese e a degradação da albumina.39 A hipoalbuminemia 
leva a muitas complicações, incluindo a disfunção endotelial, 
bem como a agregação plaquetária e a estenose da artéria 
coronária induzida por disfunção plaquetária.40–41 Em um 

estudo de 1.303 indivíduos com  síndrome coronariana aguda, 
foi verificado que os níveis séricos de albumina estavam 
associadas à gravidade da DAC.10 Em nosso estudo, houve 
uma correlação negativa entre o nível sérico de albumina 
level e a EAC.

Acredita-se que a CAR, conforme originalmente descrita 
por Fairclough et al.,42 seja melhor do que a PCR e a albumina 
isoladamente para predizer complicações médicas.42 A 
inflamação é uma das características da aterogênese e a CAR 
demonstra as condições inflamatórias. 

Tabela 1 – Características de linha de base da população do estudo
Variáveis Grupo EAC (n = 102) Grupo controle  (n = 102) Valor p

Idade, anos 60,4 ± 8,8 61,2 ± 9,1 0,422

Sexo (masculino), n, (% ) 56 (54,9) 55 (53,9) 0,740

IMC (kg/m²) 27,4±3,1 25,2± 3,2 0,317

Diabetes mellitus, n (%) 15 (14,7) 12 (11,7) 0,422

Tabagismo, n, (%) 40 (39,2) 18 (17,6) < 0,001

Hipertensão, n (%) 38 (37,2) 27 (26,4) < 0,001

Hiperlipidemia, n (%) 22 (21,5 ) 10 (9,8)  0,006

Histórico familiar, n, (%) 15 (14,7) 8 (7,8) 0,022

Medicamentos prévios, n, (%)

Ácido acetilsalicílico 20 (19,6) 16 (15,6) 0,224

Betabloqueadores 22 (21,5) 17 (16,6) 0,314

IECA/BRA 17 (16,6) 13 (12,7) 0,509

 Estatinas 10 (9,8) 7 (7,1) 0,356

FEVE, (%) 60,2±3,4 61,3±3,9 0,533

PAS (mmHg) 122,0±9,1 118,6±7,5 0,424

PAD (mmHg) 88,0±7,2 85,6±4,1 0,358

Frequência cardíaca (batidas/m) 75,2±9 73,8±7 0,411

Hemoglobina, g/dL 13,1+1,8 12,7+1,7 0,388

Contagem de leucócitos, 10³/mL 8,6±2,9 8,4±2,2 0,758

Contagem de plaquetas, 10³/mL 232,7±77,4 244,8±75,2 0,554

Glicemia de jejum (mg/dL) 127,1±42,8 123,1±45,2 0,146

Creatinina, mg/dL 0,86 (0,75-0,99) 0,85 (0,75-0,97) 0,785

TFGe, mL/min 92,3 (68,9-105,6) 93,8 (74,9-107,9) 0,656

Colesterol total, mg/dL 168,0±36,0 158,2±39,8 0,411

HDL (mg/dL) 33,6±7,0 39,8±8,0 0,012

LDL (mg/dL) 123,2±32,6 98,4±29,4 < 0,001

Triglicerídeos, mg/dL 129 + 61 122 + 58 0,188

Proteína C-reativa, mg/dL 1,25 (0,50-2,84) 0,62 (0,27-1,16) < 0,001

Albumina, g/dL 3,76 + 0,42 4,02 + 0,32 < 0,001

CAR, *100 32 (12-68) 16 (6-30) < 0,001

BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina; CAR: relação proteína C-reativa/albumina; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HDL: lipoproteína de 
alta densidade; IECA: inibidores da enzima conversora de angiotensina; IMC: índice de massa corporal; LDL: lipoproteína de baixa densidade; PAD: pressão arterial 
diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada. 
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Tabela 2 – Fatores associados com a ectasia da artéria coronária

Análise de regressão linear Análise de regressão logística 

Coeficientes IC 95% Valor p RC IC 95% Valor p

Idade, anos 0,052 0,013-0,107

FEVE 0,002 −0,018-0,026

IMC (kg/m²) 0,030 0,010-0,073

Diabetes mellitus 0,168 0,011- 0,524 0,024* 1,277 0,811-1,613 0,102

Tabagismo 0,322 0,010-1,114 0,007* 1,812 1,124-2,655 0,024*

Hipertensão 0,533 0,017-1,010 0,003* 2,175 1,156-4,227 < 0,001*

Hiperlipidemia 0,025 −0,020-0,056

PAS (mmHg) 0,068 −0,017-0,122

PAD (mmHg) 0,024 −0,002-0,048

Frequência cardíaca (batidas/m) 0,074 −0,024-0,172

CAR, *100 0,618 0,119-1,496 < 0,001* 2,202 1,184-5,365 < 0,001*

HDL (mg/dL) −0,076 −0,312-0,025

LDL (mg/dL) 0,009 −0,057-0,020

*Valor p < 0,05. As variáveis com p < 0,25 na regressão univariada foram incluídas na regressão multivariada. CAR: relação proteína C-reativa/albumina; FEVE: 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HDL: lipoproteína de alta densidade; IMC: índice de massa corporal; LDL: lipoproteína de baixa densidade; PAD: pressão 
arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica.

A CAR foi recentemente investigada como um 
biomarcador potencial para prever as consequências 
de eventos cardiovasculares adversos.43 Cagdas et al.,44 
mostraram que a CAR e a gravidade da DAC estavam 
associadas. Em pacientes com câncer maligno, a CAR previu 
o prognóstico e a progressão da doença.45,46 Por isso, a 
CAR é um biomarcador mais confiável para a previsão da 
gravidade da doença. Relatórios anteriores que avaliaram a 
CAR na DAC mostraram resultados promissores. Um estudo 
de STEMI mostrou que a contagem de leucócitos, a relação 
neutrófilos/linfócitos e a CAR se correlacionaram com o 
fenômeno de não refluxo.43

Os resultados do nosso estudo mostraram que a associação 
da CAR com a EAC foi significativa. Este é o primeiro estudo a 
mostrar uma associação entre a EAC e os níveis mais elevados 
da CAR. O aumento da CAR foi um marcador prognóstico 
da EAC. Os resultados de um estudo sobre a relação entre 
a hipercolesterolemia familiar e a EAC mostraram que a 
dislipidemia foi uma das causas da EAC.47 Em nosso estudo, 
foram observados níveis elevados de LDL e baixos de HDL 
em pacientes com EAC. Nenhuma mudança significativa foi 
encontrada nos níveis de triglicerídeos em pacientes com 
EAC em comparação com os controles. Uma forte relação 
foi demonstrada entre HT e EAC.48 Em nosso estudo, a 
prevalência de HT foi maior entre pacientes com EAC e a HT 
foi independentemente associada com a EAC. 

Observamos que a CAR foi mais alta nos pacientes do que 
no grupo controle. Supomos que a CAR elevada pode predizer 
o risco de aterosclerose em pacientes com EAC. Uma revisão 
da literatura mostra que a EAC não é uma condição clínica 
inocente e que estudos maiores serão necessários no futuro 
para criar a melhor estratégia de tratamento e gerenciamento 
de risco.

Limitações do estudo
Estudos mais abrangentes e multicêntricos são necessários 

para melhor explicar a variabilidade dos marcadores 
inflamatórios e o papel preditor dos níveis séricos da CAR. 
A significância prognóstica da CAR não foi avaliada e 
deverá ser estabelecida em investigações futuras. Este foi 
um estudo caso-controle e, portanto, não foi possível obter 
dados de mortalidade. Embora a CAR seja aceita como um 
novo marcador miocárdico sensível, sua especificidade na 
determinação da presença de EAC tem sido questionada, 
porque muitas outras condições, especialmente outras 
infecções, também podem aumentar os níveis da CAR. 
Os níveis da CAR podem ser afetados por outros fatores 
importantes, como idade, sexo e raça. Finalmente, em vez 
de usar métodos quantitativos, como ultrassom intravascular, 
a avaliação visual foi o único método usado para diagnosticar 
e excluir pacientes.

Conclusão
Nosso estudo demostra que os níveis da CAR são mais altos 

nos pacientes com EAC em comparação aos pacientes com 
artérias coronárias normais. Os níveis altos da CAR podem 
suportar a hipótese de que a CAR possa estar relacionada ao 
desenvolvimento da EAC. Em nosso estudo, os altos níveis da 
CAR estavam significativamente correlacionados com a EAC.
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Ectasia arterial coronária (EAC), definida como um 
aumento do diâmetro coronariano 1,5 vez o diâmetro 
do leito adjacente normal,1 é um achado incomum em 
cineangiocoronariografias, com incidência de 1,2 a 4,9%.2 Na 
maioria das vezes, está relacionada com doença aterosclerótica 
coronariana (DAC),3 sendo que apresentam vários fatores em 
comum, como acumulação de lipoproteínas na camada 
íntima, infiltração de células inflamatórias, ativação do 
sistema renina-angiotensina e geração de estresse oxidativo, 
com expansão e remodelamento arterial. Os elevados níveis 
de oxido nítrico causam vasodilatação e ativação excessiva 
de metaloproteinases da matriz extracelular, resultando em 
dilatação vascular.4 Pode ainda, menos comumente, estar 

relacionada com doença de Kawasaky, doenças do tecido 
conjuntivo, infecciosas ou autoimunes. 

A incidência é maior em homens, hipertensos e tabagistas. 
Usuários de cocaína apresentam maior incidência de EAC e 
aneurismas coronarianos.5 Interessantemente, diabetes melito 
(DM) parece não ter relação com EAC, podendo até mesmo 
ser fator protetor, fato relacionado com a inibição da expressão 
das metaloproteinases da matriz extracelular.6 

A elevação da proteína C reativa (PCR) é fator amplamente 
relacionado com aumento da atividade inflamatória e do risco 
cardiovascular,7-8 assim como a redução dos níveis séricos de 
albumina (A).9 

Em recente publicação10 com 102 pacientes com EAC 
e o mesmo número de participantes sem EAC, os autores 
demonstraram que pacientes com EAC apresentaram alta 
relação PCR/albumina (CAR) em comparação ao grupo-
controle, levando à possibilidade de identificação de EAC e 
sua relação inflamatória, implicando prognóstico e manejo 
terapêutico. Este estudo é pioneiro em mostrar tal associação 
e certamente ajudará na prática cardiológica. No entanto, 
diferenciar se os níveis elevados desta relação estão relacionados 
a ectasia coronariana ou aos fatores de risco mais prevalentes no 
grupo de casos, como tabagismo, hipertensão e dislipidemia, e o 
consequente aumento da prevalência de DAC, ainda carece de 
estudos prospectivos ou que, talvez, usem como grupo controle 
pacientes com DAC e sem ectasia coronariana.
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Resumo

Fundamento: A hipertensão arterial (HTA) representa um grande fator de risco de morbidade e mortalidade 
cardiovascular. Ainda não se sabe que mecanismos moleculares específicos estão associados ao desenvolvimento de 
hipertensão essencial.

Objetivo: Neste trabalho, analisamos a associação entre expressão mRNA de monócito LRP1, expressão de proteína 
LRP1, e espessura íntima-média de carótida (EIMC) de pacientes com hipertensão essencial.

Métodos: A expressão mRNA de monócito LRP1 e os níveis de proteína e EIMC foram quantificados em 200 indivíduos 
mexicanos, sendo 91 normotensos (NT) e 109 hipertensos (HT) A significância estatística foi definida em p < 0,05.

Resultados: O grupo de pacientes HT tinha EIMC maior altamente significativa em comparação com os pacientes 
NT (p = 0,002), e isso está relacionado ao aumento na expressão mRNA de LRP1 (6,54 versus. 2,87) (p = 0,002) e 
expressão de proteína LRP1 (17,83 versus 6,25), respectivamente (p = 0,001). Essas diferenças foram mantidas mesmo 
quando dividimos nossos grupos de estudo, levando em consideração apenas aqueles que apresentavam dislipidemia 
na expressão de mRNA (p = 0,041) e de proteínas (p < 0,001). Também se identificou que a indução de LRP1 mediada 
por LRP1 em monócitos em de maneira dependente de dose e tempo, com diferença significativa em NT versus HT 
(0,195 ± 0,09 versus 0,226 ± 0,12, p = 0,046).

Conclusão: Foi encontrado um aumento em EIMC em indivíduos com hipertensão, associada a expressões de proteína 
LRP1 e mRNA mais altas em monócitos, independente da presença de dislipidemia em pacientes HT.  Esses resultados 
que a upregulation de LRP1 em monócitos de pacientes hipertensos mexicanos poderia estar envolvida na diminuição 
da EIMC. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):56-65)

Palavras-chave: Monócitos; LRP1; mRNA; Hipertensão/epidemiologia, México; Espessura Intima Média Carótida.

Abstract
Background: Arterial hypertension (HT) represents a major risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. It is not yet known which 
specific molecular mechanisms are associated with the development of essential hypertension

Objective: In this study, we analyzed the association between LRP1 monocyte mRNA expression, LRP1 protein expression, and carotid intima 
media thickness (cIMT) of patients with essential hypertension.

Methods: The LRP1 monocyte mRNA expression and protein levels and cIMT were quantified in 200 Mexican subjects, 91 normotensive (NT) 
and 109 hypertensive (HT). Statistical significance was defined as p < 0.05.
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Results: HT patients group had highly significant greater cIMT as compared to NT patients (p=0.002) and this correlated with an increase in 
the expression of LRP1 mRNA expression (6.54 vs. 2.87) (p = 0.002) and LRP1 protein expression (17.83 vs. 6.25), respectively (p = 0.0001). 
These differences were maintained even when we divided our study groups, taking into account only those who presented dyslipidemia in both, 
mRNA (p = 0.041) and proteins expression (p < 0.001). It was also found that Ang II mediated LRP1 induction on monocytes in a dose and 
time dependent manner with significant difference in NT vs. HT (0.195 ± 0.09 vs. 0.226 ± 0.12, p = 0.046).

Conclusion: An increase in cIMT was found in subjects with hypertension, associated with higher mRNA and LRP1 protein expressions in 
monocytes, irrespective of the presence of dyslipidemias in HT patients. These results suggest that LRP1 upregulation in monocytes from Mexican 
hypertensive patients could be involved in the increased cIMT. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):56-65)

Keywords: Monocytes; LRP1; mRNA; EIMC; Hypertension/epidemiology; Mexico; Carotid Intima Media Thickness.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
A hipertensão arterial (HTA) é uma doença crônica e 

multifatorial que constitui um problema grave de saúde 
pública.1 A hipertensão raramente causa sintomas em estágios 
iniciais; é uma assassina silenciosa, causando aterosclerose 
acelerada, dano a órgãos importantes, incapacidade e morte 
por doenças cardiovasculares.2

Lesões ateroscleróticas incluem células endoteliais 
alteradas, monócitos circulantes, migração de células 
musculares lisas vasculares (CMLV), e desenvolvimento de 
células espumosas.3 O endotélio alterado permite a entrada e 
retenção de lipoproteína de baixa densidade (LDL) na camada 
íntima.4 Quando o LDL está preso na íntima arterial, ele passa 
por alterações tais como oxidação e agregação, o que facilita 
a captação por monócitos-macrófagos da íntima e (CMLV), 
por meio de seu reconhecimento por receptores de LDL não 
clássicos.5 Esses receptores não são regulados por colesterol 
e permitem uma captação em massa de LDL modificado que 
causa acúmulo lipídico intracelular. 

A proteína-1 relacionada a receptor de lipoproteína de 
baixa densidade (LRP1), que é uma proteína transmembrana 
multiligante6 pertencente à família LDLR. Ela é expressa em 
diferentes células semelhantes a neurônios, fibroblastos, 
células tumorais, hepatócitos, células musculares lisas 
vasculares, e monócitos e macrófagos.7,8 Sabe-se que ela 
participa na captação do LDL modificado9 e é tem expressão 
excessiva em placas ateroscleróticas em modelos animais e 
humano.10,11 

Além disso, a expressão de genes de LRP1 é aumentada 
em células mononucleares de pacientes com obstrução 
coronária.12,13 Em monócitos e macrófagos, a LRP1 contribui 
para a captação do LDL modificado agregado.14,15 Entretanto, 
os efeitos da hipertensão na expressão de LRP1 em humanos 
não são exatamente conhecidos. Portanto, a obtenção de 
monócitos circulantes possibilitou o estudo dos mecanismos 
de sua participação na formação de placa aterosclerótica.16 De 
outra forma, o EIMC é considerado um excelente marcador 
não invasivo de doença cardiovascular, e foi associado 
a aterosclerose e fatores de risco cardiovascular17,18 e à 
prevalência de doença cardiovascular, provando que é útil 
no diagnóstico de aterosclerose.19-21 Conforme mencionado 
acima, o objetivo deste trabalho era o estudo de níveis de 
LRP1 e mRNA e de expressão de proteína e monócitos de 
pacientes com hipertensão arterial essencial, e sua correlação 
com a espessura íntima-média de carótida.

Métodos 
   

População e Modelo do Estudo
Um total de 200 indivíduos mexicanos não relacionados 

(109 pacientes diagnosticados com hipertensão, e 91 
indivíduos normotensos) foram recrutados no Instituto 
Nacional de Cardiologia “Ignacio Chávez”. Os critérios de 
inclusão de ambos os grupos eram: terem nascido no México e 
ser descendente de pelo menos 3 gerações anteriores, ter mais 
de 40 anos de idade, e concordar em participar do estudo, 
assinando o consentimento informado. Os controles eram 
indivíduos aparentemente saudáveis, assintomáticos, sem 
histórico familiar de hipertensão ou doença cardiovascular 
prematura, com pressão sanguínea ≤120/80 mmHg. Para 
o grupo de hipertensos, os indivíduos tinham pressão 
sanguínea ≥140/90 mmHg ou já tinham sido diagnosticados 
anteriormente com hipertensão essencial. O critério de 
exclusão foi sofrer de uma doença degenerativa crônica. Todos 
os participantes responderam a questionários padronizados e 
validados para obter informações sobre seu histórico familiar e 
médico, consumo de álcool e tabagismo, hábitos alimentares, 
e atividade física.

O comitê de ética do Instituto Nacional de Cardiologia 
“Ignacio Chávez” aprovou o projeto. Os pacientes preencheram 
formulários de consentimento informado antes do estudo. 
Todos os procedimentos estavam de acordo com a Declaração 
de Helsinki de 1975, conforme sua revisão de 2013.

Medições Antropométricas
Os indivíduos selecionados passaram por medições 

antropométricas para determinar suas alturas em metros (m) 
e seus pesos em quilogramas (kg). A pressão sanguínea foi 
medida utilizando-se um esfigmomanômetro de mercúrio, 
em conformidade com as recomendações do VII Comitê 
Nacional Conjunto para Prevenção, Detecção, Avaliação, e 
Tratamento de Pressão Sanguínea Alta (JNC VII). 

Espessura da Íntima-média da Artéria Carótida
Um especialista em resolução de ultrassonografia avaliou 

a espessura íntima-média de carótida (EIMC). Todas as 
medições foram realizadas com o ultrassom A Sonosite 
Micromax acoplado a um transdutor linear de alta resolução e 
multifrequência. As medições foram feitas na carótida comum 
após exame de uma seção longitudinal de 10 mm a 2 cm 
de distância da bifurcação. A parede anterior ou proximal e 
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na parede posterior ou distal foram medidas nas projeções 
lateral, anterior e posterior, seguidas de um eixo perpendicular 
à artéria, para discriminar duas linhas: uma para a interface 
íntima-sangue, e outra na interface média-adventício. Cinco 
medições foram obtidas da carótida direita, e 5 da carótida 
esquerda, usando valores médios (EIMC média) e máximos 
(EIMC máxima), automaticamente calculados pelo software. A 
EIMC foi considerada anormal com valores maiores ou iguais 
ao 75 percentil por idade e sexo.22

Determinações Bioquímicas
Foram coletadas amostras de sangue após 12 horas 

de jejum. Foram medidos: glicemia, colesterol total (CT), 
triglicérides (TG), e  colesterol de lipoproteína de alta 
densidade (HDL-C) em amostras frescas (plasma em jejum), 
usando procedimentos enzimáticos padronizados em um 
analisador Hitachi 902 (Hitachi Ltd, Tóquio, Japão); o 
colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) foi 
estimada utilizando-se a fórmula de DeLong et al.23 Todos os 
testes passaram por um esquema de controle de qualidade 
externo (Lipid Standardization Program, Center for Disease 
Control em Atlanta, GA, EUA).

As concentrações de soro Ang II foram avaliadas por 
eletroforese na zona capitar conforme descrito anteriormente.24 
Os níveis totais de proteína C reativa de alta sensibilidade total 
(PCR-as) foram determinados pela imunonefelometria em um 
nefelômetro BN Pro Spec (Dade Behring Marburg GmbH, 
Alemanha). Os valores de variação de coeficiente (VC) entre 
ensaios foram < 6% para todos esses ensaios. O colesterol 
não HDL (não HDL-C) foi calculado subtraindo-se o HDL-C 
do colesterol total. O valor de dislipidemia foi definido de 
acordo com fatores de risco cardiovascular convencionais: 
(TC) ≥200 mg/dL e/ou HDL-C ≤ 40mg/dL /ou LDL-C ≥130 
mg/dL e/ou TG ≥150mg/dL.  

     Separação de Monócito de Sangue Periférico
O sangue integral coletado em tubos com EDTA foi diluído 

1:1 com heparina PBS 1×–1%; em seguida, foi adicionado 
Histopaque 1077 (10771, Sigma-Aldrich). As células 
sanguíneas mononucleares periféricas (CSMP) foram obtidas 
da faixa branca central do gradiente após a centrifugação. Em 
seguida, os monócitos foram obtidos pelo enriquecimento 
direto das células CD14+ pelo sistema de classificação 
magnética (MACS; Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach, 
Alemanha). Uma alíquota de 1 mL de reagente TripureTM 
(Roche Molecular Biochemicals) foi adicionada para coletar 
os monócitos. As células foram armazenadas a -80 °C.

Linha Celular de Cultura THP-l
Células de leucemia monocítica humana foram mantidas 

em uma cultura em suspensão de meio RPMI-1640 (Gibco-
BRL) contendo 2 mM de glutamina, 25 mM HEPES, 1,5 g/L 
de bicarbonato de sódio, 50 U/mL de penicilina, e 50 μg/mL 
de estreptomicina (Sigma), suplementados com 10% soro fetal 
bovino (SFB), a 37°C, em 5% CO2. Células THP-1 paradas 
foram pré-incubadas com Ang II (1 μmol/L) para aumentar 
os períodos de análise dos efeitos da Ang II na expressão de 
LRP1 nos monócitos. A dose de angiotensina II foi selecionada 

com base em estudos prévios em nosso grupo e oferece 
uma concentração de plasma de angiotensina II de forma 
semelhante ao reportado em pacientes com hipertensão.25

Extração de RNA e Síntese de cDNA
O RNA total foi extraído utilizando o Reagente de 

isolamento TripureTM (Roche Molecular Diagnostics, 
Indianápolis, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 
O rendimento e a qualidade do RNA foram avaliados com 
eletroforese de gel de agarose 1%; RNA foi armazenado a 
-80 °C até serem analisadas. A reação de transcrição reversa 
foi realizada utilizando-se 1 μg do RNA total para síntese 
de cDNA de acordo com o kit High Capacity cDNA Reverse 
Transcription kit (Applied Biosystems Foster City, CA, EUA). 
O cDNA foi armazenado a -80 °C.

Ensaios de Expressão Gênica
A expressão gênica de LRP1 (Hs00233899_m1) eHPRT 

(Hs99999909_m1) (gene endógeno) foram realizadas via uma 
reação em cadeia de polimerase de transcrição reversa em tempo 
real e semiquantitativa (RT-PCR), utilizando-se um kit comercial. 
A “Expressão Gênica TaqMan” foi realizada utilizando-se 1 μl de 
produtos de transcrição reversa misturados com 10 μl de TaqMan 
Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
EUA), 1 μl 20x ensaios em 8 μl de água sem nuclease. Depois 
de misturar ligeiramente, a mistura foi transferida para uma 
microplaca de PCR de tempo real, utilizando o equipamento 
7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). 

As condições usadas foram: 50°C por 2 min e 10 min 
a 95°C, seguido de 40 ciclos a 95°C por 15s, e 60°C por 
1min. Os níveis de expressão foram medidos em duplicata 
e os valores de ciclo de limiar [Ct] foram determinados e 
normalizados usando a expressão gênica endógena (HPRT).

Análise Western Blot
A proteína total foi isolada de monócitos, utilizando-

se o Reagente de isolamento TriPureTM (Roche Molecular 
Diagnostics, Indianápolis, EUA), de acordo com as instruções 
do fabricante. A proteína foi quantificada utilizando-se o 
Ensaio proteico Pierce BCA (Thermo Scientific, Waltham, 
MA, EUA). Valores equivalentes de proteína total (25 μg) 
foram carregados em gel SDS-poliacrilamida a 10% (v/v) sob 
condições de redução. As amostras foram eletrotransferidas 
para membranas de nitrocelulose, que estavam saturadas em 
temperatura ambiente 1 h em TTBS (20 mM Tris–HCl, pH 7,5, 
500 mM NaCl, 0,01% Tween 20 e 5% de leite desnatado). 
Foram realizadas análises de western blot utilizando 
anticorpos monoclonais específicos contra a LRP1 humana 
(85kDa -chain, clone 8B8 RDI 61067, diluição1:40) e os 
anticorpos secundários correspondentes (1:10.000 diluição; 
Dako; Glostrup, Dinamarca). O software QuantityOne 
(Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) foi usado para quantificar as 
faixas presentes nas membranas via densitometria, e foram 
detectados utilizando o reagente de detecção ECL Prime 
Western Blotting (Amersham). Os níveis de expressão foram 
medidos em duplicata e normalizados pela comparação com a 
concentração de controle de proteína de carga. Os resultados 
foram expressos como unidades de intensidade arbitrária.
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Análise Estatística
 Os dados foram analisados usando o software SPSS v19 

(SPSS Inc. Chicago EUA). Os resultados foram expressos 
como média ± desvio padrão (DP) em variáveis contínuase 
as variáveis categóricas foram expressas em porcentagem.  O 
teste usado para avaliar a normalidade foi o Shapiro-Wilk. A 
comparação entre grupos foi realizada usando o teste t Student 
não pareado para variáveis contínuas e teste qui-quadrado 
para variáveis categóricas. A análise de correlação foi feita 
de acordo como método de Pearson. Regressões logísticas 
múltiplas foram usadas para explorar as associações entre a 
expressão de EIMC e LRP1. Os dados são apresentados como 
razão de chance (RC), com um intervalo de confiança de 
95%. Um valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente 
significativo. O tamanho da amostra foi calculado usando 
a referência de Schulz 2002.13 De acordo com proporções 
de amostras independentes levando em consideração uma 
incidência de gene de LRP1 de aproximadamente 0,08 nos 
casos e 0,02 nos controles, com um ∆ = 0,06, e um poder 
estatístico de 95%, p <0,05.  De acordo com a seguinte 
fórmula, nosso valor de n foi = 70.

po= Probabilidade de que a expressão de LRP1 ocorra 
em casos

q0= Probabilidade de que a expressão de LRP1 não 
ocorra em casos

pi= Probabilidade de que a expressão de LRP1 ocorra 
em controles

qi= Probabilidade de que a expressão de LRP1 não ocorra 
em controles

1,96= valor <0,05
1,28= poder (0,84)

Resultados

Características da População do Estudo
Uma população de 200 indivíduos mexicanos foi estudada, 

sendo que 91 eram indivíduos normotensos (NT), e 109 
eram hipertensos (HT). As características bioquímicas e 
antropométricas da população estudada são mostradas na 
Tabela 1. Da população total, 62,5% eram mulheres, e 37,5% 
eram homens. Idade, índice de massa corporal (IMC), EIMC, 
HDL-C, proteína C reativa, Ang II, e índices de LDL-C/HDL-C, 
TC/HDL-C, TG/HDL-C apresentaram estatísticas diferentes 
entre os grupos. Esses parâmetros foram mais altos no grupo 

dos hipertensos, em comparação com o grupo normotenso, 
exceto para os níveis de HDL-C, que foram mais baixos 
no grupo dos hipertensos. A prevalência de obesidade foi 
19,8% no grupo dos normotensos e 44,1% in no grupo dos 
hipertensos. Quando foi feita a comparação entre ambos os 
sexos, com os mesmos parâmetros, não foram encontradas 
diferenças significativas. Também comparamos nossos grupos 
de acordo com níveis de dislipidemia conforme ATP III. 
Entretanto, houve apenas diferenças significativas em HDL-C 
(≤40 mg/dL), (NT= 16,5% versus HT= 32,7%, p=0,001) e 
triglicérides (≥150mg/dL) (NT= 42,7% versus HT= 57,3%, 
p=0,001) (dados não mostrados). 

Correlação entre Hipertensão e Expressão de LRP1 de 
Monócitos.

Com o objetivo de saber os níveis de mRNA e expressão 
de proteína, foram realizadas análises em LRP1 para ambos os 
grupos (Figura 1). Foram encontradas diferenças significativas 
entre os grupos de NT e HT na expressão de mRNA (p=0,002) 
e expressão de proteína (p=0,001). Portanto, quando os 
indivíduos foram comparados em grupos de homens e 
mulheres, uma diferença significativa só foi encontrar em LRP1 
mRNA em nos indivíduos hipertensos. Houve uma expressão 
excessiva no grupo das mulheres em comparação com os 
homens (p=0,044). Além disso, encontramos um aumento 
na expressão de LRP1 mRNA e proteína em indivíduos 
dislipidêmicos hipertensos, em comparação com sujeitos 
dislipidêmicos normotensos (dados não exibidos.

Por outro lado, para examinar se outros fatores, como 
EIMC e Ang II poderiam participar dos valores de pressão 
sanguínea, analisamos essas variáveis (Tabela 2). Foi 
encontrada uma diferença significativa entre os grupos NT 
e HT em relação a EIMC (p=0,002) e Ang II (p=0,046), 
respectivamente. Entretanto, quando dividimos o grupo de 
acordo com o sexo, não encontramos diferenças em nenhum 
dos parâmetros estudados.

Efeitos da Angiotensina II nos Níveis de Expressão do 
Monócito LRP1

 Para estudar os efeitos da indução de LRP1 mediada por 
Ang II nos monócitos, a linha celular do monócito THP1 
foi incubada com Ang II por 4h e 8h, com concentrações 
de 1 e 10 μM. Na linha celular do monócito THP1, a 
Ang II aumentou a expressão de LPR1 mRNA de maneira 
dependente de dose e tempo, sendo mais evidente após 8 
horas de incubação (Figura 2). 

Associação entre Expressão de LRP1 Monócitos e 
Espessura Íntima/média da Carótida de Pacientes com 
Hipertensão.

Para saber se havia uma relação entre a espessura da EIMC 
e expressão de LRP1 mRNA e/ou expressão de proteína LRP1, 
foram realizadas regressões logísticas múltiplas ajustadas 
por perfil lipídico, idade e sexo (Tabela 3). Uma diferença 
significativa foi encontrada entre EIMC e os níveis de expressão 
de LRP1 mRNA (p=0,047) e os níveis de proteína LRP1 
(p=0,039) em pacientes hipertensos. 
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Tabela 1 – Características antropométricas, clínicas e bioquímicas dos pacientes do estudo 

Parâmetros Normotensos 
(N=91)

Hipertensos 
(N=109) p

Idade (anos) 46,0±11,35 50,36±11,57 0,007

Sexo (F/M) (%) 61,5/37,5 64/36 0,313

Peso (kg) 71,44±14,30 75,21±12,71 0,056

Altura (cm) 161,99±9,81 159,39±9,06 0,057

BMI (Kg/m²) 26,92±4,06 29,36±3,77 <0,001

PSS (mmHg) 110,23±9,07 142,78±10,82 <0,001

DPS (mmHg) 69,90±75,85 91,94±7,72 <0,001

EIMC (mm) 0,587±0,16 0,729±0,16 0,002

EIMC máx. (mm) 0,606±0,18 0,787±0,16 0,008

Colesterol total (mg/dL) 197,32±40,41 198,91±37,42 0,772

Triglicérides (mg/dL) 166,56±94,45 192,95±98,43 0,001

Log TG 2,16±0,22 2,23±0,19 0,010

HDL-C (mg/dlL) 52,51±13,25 46,66±13,59 0,002

LDL-C (mg/dL) 117,02±33,20 122,23±31,74 0,258

LDL/HDL 2,36±0,84 2,76±0,91 0,001

Não HDL-C 144,80±41,28 152,67±36,54 0,154

CT/HDL 3,96±1,20 4,50±1,26 0,003

TG/HDL 3,62±2,73 4,65±3,21 0,017

Glicemia (mg/dL) 89,36±7,78 89,18±8,91 0,877

Proteína C reativa (mg/dL) 2,37±2,06 3,87±2,85 0,011

Tabagismo 1,83±0,38 1,67±0,51 0,491

Os valores são expressos como ± DP médio ou porcentagens de valore categóricos. O teste t Student não pareado e o teste qui-quadrado foram usados. IMC: 
índice de massa corporal; PSS; Pressão sanguínea sistólica; PSD: Pressão sanguínea diastólica; EIMC: espessura da íntima-média da artéria carótida; EIM máx.: 
Espessura íntima-média máxima; HDL-C: Lipoproteína de alta densidade; LDL-C: Lipoproteína de baixa densidade.

Figura 1 – Quantificação da expressão de LRP1 no total de indivíduos e dividida por sexo. (A) Comparação da expressão de LRP1 em monócitos de indivíduos 
normotensos e hipertensos. Análise de PCR em tempo real da expressão de LRP1 mRNA. Os dados foram processados com um software especialmente projetado, 
baseado no valor Ct de cada amostra e normalizado por análise western blot HPRT1 (B) mostrando a expressão de proteína LRP1 em monócitos.
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Portanto, uma regressão logística ajustada para lipídios 
foi realizada para analisar se a dislipidemia poderia 
influenciar a associação entre LRP1 e EIMC em pacientes 
hipertensos, (Tabela 3, Modelos 1-4). Foi encontrada entre 
EIMC e expressão de LRP1 mRNA com todo o conjunto de 
parâmetros de lipídios: Modelo 1 (p=0,045), a associação foi 
mantida após o ajuste de cada parâmetro lipídico: Modelo 2: 
ajustado por colesterol total (p= 0,053), Modelo 3 ajustado 
por triglicérides (p=0,049), Modelo 4 ajustado por HDL-C 
(p=0,038), e Modelo 5 ajustado por LDL-C (p=0,052).

Entretanto, não observamos uma associação entre EIMC 
expressão de proteína LRP1 quando ajustamos o conjunto 
completo de parâmetros lipídicos, Modelo 1 (P=0,066). 
Entretanto, quando ajustamos cada parâmetro lipídico, 
encontramos uma associação Modelo 2: ajustado por 
colesterol total (p= 0,040), Modelo 3 ajustado por triglicérides 
(p=0,041), Modelo 4 ajustado por HDL-C (p=0,038), e 
Modelo 5 ajustado por LDL-C (p=0,040).

Depois disso, fizemos uma regressão linear entre EIMC e 
níveis de expressão ajustados por perfil lipídico e expressão de 
proteína ajustada por perfil lipídico, uma correlação positiva 
entre essas variáveis foi mantida (Figura 3).

Discussão 
Nossos resultados mostraram, conforme esperado, que 

a EIMC média era mais alta nos indivíduos hipertensos. 
Entretanto, esse valor foi associado de maneira importante 
com a expressão excessiva de LRP1 nos monócitos circulantes.

A EIMC é considerada um marcador de aterosclerose e um 
indicador excelente de morte e eventos cardiovasculares.26 
Em pacientes hipertensos com doença arterial coronariana, a 
EIMC aumentada está intimamente associada a aterosclerose.27 

Nossos dados mostram uma associação forte entre hipertensão 
e EIMC. Esses resultados estão de acordo com dados publicados 
anteriormente em estudos realizados em pacientes e modelos 
animais. Em um estudo envolvendo jovens com hipertensão 
limítrofe (130-140/85-89 mmHg), observou-se um aumento 
de EIMC nas artérias braquiais quando os pacientes foram 
comparados com sujeitos normotensos; foram encontradas 
associações entre EIMC e PSS ambulatorial de 24 horas.27 
Além disso, hipertensão, juntamente com diabetes e idade, 
são consideradas fatores prognósticos independentes para 
hiperplasia da íntima na artéria radial.28-30 In Em um modelo 
de animais com hipertensão, foi relatado um espessamento 
significativo da íntima-média como causa direta da doença.31,32

Tabela 2 – Valores de EIMC e Ang II divididos por sexo 

NT HTA p NT 
Mulheres

NT
Homens p HTA

Mulheres
HTA

Homens p

EIM (mm) 0,568 ± 0,16 0,715 ± 0,16 0,002 0,553 ± 0,149 0,583 ± 0,178 0,303 0,692 ± 0,14 0,719 ± 0,19 0,643

Ang II (pmol/ml) 0,195± 0,09 0,226 ± 0,12 0,046 0,200 ±0,090 0,186 ± 0,090 0,468 0,220 ± 0,11 0,238 ± 0,14 0,482

NT: Normotensos; HTA: Hipertensos; EIM: espessura da íntima-média, Ang II: Angiotensina II. Teste t Student não pareado.

Figura 2 – Efeitos da angiotensina II na expressão de LRP1 em células THP1.
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 A hipertensão está entre os principais fatores de risco na 
etiologia da doença vascular aterosclerótica.33,34 Entretanto 
os mecanismos pelos quais a pressão arterial aumenta a 
incidência de aterosclerose não estão totalmente claros. 
Estudos que focam em elucidar esses mecanismos têm uma 
importância crítica. Há uma associação forte entre hipertensão 
e a expressão de LRP1 na parede vascular de um modelo 
com rato.35 A upregulation da LRP1 por hipertensão tem 
consequências funcionais, já que promove acúmulo de lipídios 
intracelular e, portanto, a formação de células espumosas. A 
hipertensão também tem um impacto alto na remodelagem 
vascular, mudanças crônicas em forças hemodinâmicas, e 
alterações estruturais na parede vascular.36

 Nossos resultados mostram a exposição excessiva em 
mRNA e expressão de receptor de LRP1 em monócitos de 
pacientes hipertensos. Nossos resultados também mostram 
que Ang II aumentou a expressão de LRP1 em culturas de 
THP-1 de maneira dependente de dose e tempo. Portanto, 
o mecanismo pelo qual a pressão sanguínea alta poderia 
regular a expressão de LRP1 poderia ser mediado pelo efeito 
da angiotensina II, que é considerado um dos principais 
mediadores de hipertensão. Também se relatou que a 
angiotensina induz a atividade dos fatores de transcrição Sp/
Sp3, que estão envolvidos no reconhecimento do promotor 
LRP113 causando a expressão excessiva em um nível vascular 
e favorecendo a formação de células espumosas nas células 
musculares lisas vasculares humanas.33

Tabela 3 – Associação entre a expressão de LRP1 e EIMC ajustada 
para parâmetros lipídicos em pacientes com hipertensão 

mRNA RC [95% de IC] p

Ajuste [-] 0,308 [0,230 – 38,650] 0,047

Modelo 1 0,310 [0,340 - 38,887] 0,046

Modelo 2 0,303 [-0,280 - 38,511] 0,053

Modelo 3 0,308 [0,131 – 38,832] 0,049

Modelo 4 0,312 [0,150 – 38,33] 0,038

Modelo 5 0,301 [-0,181 - 38,19] 0,052

Proteína RC [95% de IC] p 

ajuste [-] 0,312 [1,771 - 65,319] 0,039

Modelo 1 0,294 [-2,150 - 65,208] 0,066

Modelo 2 0,211 [1,544 - 65,637] 0,040

Modelo 3 0,313 [1,445 - 65,77] 0,041

Modelo 4 0,317 [2,020 - 66,015] 0,038

Modelo 5 0,313 [1,528 - 65,6689] 0,040

Modelo 1: ajustado por todos os parâmetros lipídicos. Modelo 2: 
ajustado por colesterol total. Modelo 3: ajustado por triglicérides Modelo 
4: ajustado por HDL-C. Modelo 5: ajustado por LDL-C. Análise de 
regressões logística múltipla.

Figura 3 – Correlação entre EIM e níveis de expressão de mRNA e proteína LRP1 ajustada por CT, TG, HDL-C e LDL-C. P<0,005 é considerado estatisticamente significativo.
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 Além da angiotensina II, o fluxo sanguíneo age na função 
e na estrutura do endotélio pela modulação da expressão 
gênica.37 As alterações funcionais que são sofridas pelos 
monócitos devido às contínuas mudanças em fluxo sanguíneo 
podem ter uma influência positiva na expressão do LRP1, 
estimulando a captação de LDL e causando um aumento 
na EIMC.

Além de uma alta prevalência da obesidade, a população 
mexicana está enfrentando um problema sério de 
dislipidemia, que foi explicada por uma interação de fatores 
genéticos e ambientais.38 

Na análise de sujeitos com dislipidemia de acordo 
com o risco cardiovascular convencional, observamos 
um aumento na expressão de LRP1 mRNA e de proteína 
em indivíduos dislipidêmicos hipertensos, o que poderia 
significar que LRP1 tem expressão excessiva por hipertensão 
independente da dislipidemia. 

Estudos prévios mostraram que a concentração de 
proteína-1 relacionada a receptor de lipoproteína de 
baixa densidade circulante solúvel (sLRP1) poderia estar 
intimamente associado a hipercolesterolemia (LDL-C>200 
mg/dL) e um efeito de upregulation de hipercolesterolemia 
na expressão de LRP1 em células dos modelos in vitro e in 
vivo da parede vascular.39 Em nossos resultados, apesar de 
observarmos uma porcentagem alta de hipercolesterolemia 
em indivíduos normotensos e hipertensos, não foram 
encontradas diferenças significativas entre ambos os grupos. 
Uma explicação possível sobre essas diferenças poderia ser: 
a) a associação entre sLPR1 e colesterol foi realizada em 
populações hipercolesterolêmicas (com hipercolesterolemia 
grave); b) a LRP1 poderia ser expressa em uma variedade 
de tecidos e a especificidade poderia ser diferente; em 
nosso caso, medimos a expressão de LRP1 em monócitos; 
c) as populações são muito diferentes, nosso estudo é 
feito em uma mistura de indígenas americanos [65%], 
europeus [31%], e africanos [3%], enquanto o deles foi feito 
inteiramente com caucasianos.40

Nossos dados indicam que a expressão de LRP1 em 
monócitos de pacientes hipertensos está correlacionada com o 
aumento de EIMC. A regressão logística ajustada mostra que a 
correlação entre EIMC e expressão de LRP1 mRNA é mantida 
mesmo após o ajuste de parâmetros lipídicos. Entretanto, 
essa associação foi perdida quando o ajuste foi feito com 
proteína LRP1. Esses resultados podem ser explicados pelo 
efeito positivo forte de LDL modificado sobre a estabilidade 

da proteína LRP1.41,42 Portanto, a dislipidemia provavelmente 
contribui para manter uma expressão de proteína LRP1 em 
monócitos alta em pacientes hipertensos. Isso poderia justificar 
porque a associação entre EIMC e expressão de proteína LRP1 
após o ajuste do perfil lipídico é perdida.

Conclusões
Nossos achados permitem que sugiramos que o efeito da 

hipertensão na aterosclerose pode ocorrer pela expressão 
excessiva de LRP1 em monócitos circulantes. A Ang II induziu 
a upregulation de LRP1 em monócitos, e pode ter um papel 
importante no aumento de EIMC associado ao fator de risco 
cardiovascular indução de progressão de lesão aterosclerótica. 
Esses resultados reforçam que a alta relevância de expressão 
excessiva de LRP1 na formação e na progressão de placas 
ateroscleróticas em seres humanos. 
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A hipertensão arterial foi considerada como importante 
fator de risco cardiovascular somente após os estudos de 
Framingham, pois se acreditava que era um “bem” necessário 
para uma boa perfusão tecidual.1 Estes estudos emblemáticos 
de coorte em longo prazo sobre o sistema cardiovascular 
trouxeram dados que permitiram avaliar a interação de 
diversas outras doenças, tais como as dislipidemias e o 
diabetes,  para a formação da placa de ateroma que é o 
passo inicial para as complicações cardiovasculares. Época 
em que o exame clínico era fundamental para detectarmos 
os marcadores de doença aterosclerótica.

Porém, com a evolução do conhecimento, os marcadores 
biológicos clínicos já não eram suficientes para prever o risco, 
pois precisamos cada vez mais articular medidas preventivas o 
mais precoce possível para um tratamento mais eficaz e uma 
melhor prevenção. Além disso, a interação meio ambiente 
com todos os seus fatores de risco e a genética se mostraram 
interativos e de fundamental importância no desenvolvimento 
da placa aterosclerótica. Para o lado da hipertensão ficou claro 
o componente genético com estimativa de herança de 15-40%, 
tanto que os irmãos apresentam uma taxa de concordância de 
risco para a doença com variações de 1,2 a 1,7. 2,3 

Para entendermos este mecanismo extremamente 
complexo, que envolve diversas vias moleculares e 
bioquímicas, tais como o sistema renina angiotensina 
aldosterona (SRAA), intimamente ligado à hipertensão, a 
análise de marcadores biomoleculares e/ou genéticos pode 
agregar conhecimento para desvendar as diversas vias que 
levam a aterosclerose.

Os fatores étnicos e raciais também contribuem, 
predispondo a maior prevalência de diversas doenças 
e entre elas a hipertensão. Exemplo disso são os 
afrodescendentes e os latinos com maior prevalência 
e gravidade, além de acentuação das comorbidades 
relacionadas à doença hipertensiva.4,5

O objetivo do trabalho de Gamboa et al.,6 foi avaliar a 
associação de marcadores biomoleculares e genéticos com 

a hipertensão arterial focando principalmente a espessura 
intima-média de carótida (EIMC) em mexicanos.6

A população mexicana tem uma mistura étnica de 65% 
de índios americanos, 31% de europeus, e 3% de africanos 
diferindo muito de outros países com predominância 
caucasiana, onde a maioria dos estudos é feita.7 Esta carga 
genética diversificada pode levar a um comportamento 
específico em termos de risco cardiovascular e de expressão 
de marcadores.

O EIMC que é um marcador de aterosclerose, correlaciona-
se com um aumento de mortes e eventos cardiovasculares 
em adultos e também com anormalidades vasculares em 
crianças e adolescentes hipertensos.8 Lande et al. observaram 
que crianças ou adolescentes com EIMC acima do normal 
apresentavam hipertensão mais grave, e era independente da 
obesidade usualmente relacionada, nesta faixa etária, com a 
doença hipertensiva.9,10

Gamboa et al.,6 encontraram no grupo de hipertensos 
valores maiores do EIMC e relacionaram ao aumento na 
expressão mRNA de LRP1 e a expressão de proteína LRP1 a qual 
apresentou valores elevados e muito evidentes nos hipertensos.

Os mecanismos pelo qual a hipertensão predispõe a 
aterosclerose ainda não estão bem esclarecidos, porém sabe-se 
que é multifatorial envolvendo diversas causas, desde aspectos 
endoteliais, lipídicos e genéticos. Entretanto a EIMC também 
aumenta como reação fisiológica vascular em adaptação ao 
aumento pressórico e ao progredir dos anos refletindo resposta 
adaptativa ao envelhecimento e ao estresse mecânico. Estes 
achados são interessantes mostrando estes marcadores 
mais elevados naqueles hipertensos com maior EIMC. Isto 
corrobora a teoria multifatorial da hipertensão e das lesões em 
órgãos-alvo, onde o perfil genético influencia profundamente 
a agressão vascular.11,12 Fato também encontrado em estudos 
experimentais em animais que mostraram que a LRP1 
promove a entrada de lípides em monócitos que migaram ao 
vaso formando as células espumosas e assim a aterosclerose.13

Achado curioso foi na divisão dos grupos pelo sexo. A 
expressão mRNA de LRP1 em hipertensos foi significantemente 
maior em mulheres e pouco expressivo no homem, que 
foi praticamente igual aos normotensos. Isto dificulta o 
entendimento, pois carece de uma explicação objetiva desta 
diferença. Fato que não ocorreu na expressão de proteína 
LRP1, que se elevou no grupo hipertenso de forma similar 
em homens e mulheres.  A média de idade dos hipertensos 
foi de 50,3 anos e possivelmente fatores hormonais ligados 
ao sexo feminino talvez possam estar envolvidos. 

Neste estudo foi avaliado a angiotensina II (Ang II), visto a 
importância do SRAA na regulação da hipertensão. Verificaram DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20201335
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uma relação positiva da Ang II com a expressão de LRP1, 
relacionando a pressão elevada como regulador da expressão 
de LRP1 mediado pela Ang II.

O SRAA é muito complexo e cada vez mais amplia os 
conhecimentos, pois novos dados são acrescentados na 
didática cascata bioquímica que se inicia com a renina 
e finaliza na aldosterona. A complexidade é tanta que o 
bloqueio único com os inibidores da enzima conversora da 
angiotensina ou dos bloqueadores AT1 da Ang II promovem 
benefícios clínicos fantásticos, entretanto o bloqueio duplo 

apresenta resultados pífios ou até maléficos ao paciente. 
De tal forma, conclusões óbvias baseadas em aspectos 
fisiopatológicos não se aplicam plenamente para o SRAA.

O estudo apesar de complexo em análise dos dados, é 
um caminho para o desenvolvimento de novos marcadores 
em hipertensão arterial que possam nos guiar na procura 
de lesões a órgãos-alvos precoces que será traduzido em 
uma terapêutica mais precisa com metas mais otimizadas, 
beneficiando o paciente.
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Resumo

Fundamento: Cardiomegalia pela radiografia de tórax (RXT) é preditor independente de morte em indivíduos com 
cardiomiopatia crônica da doença de Chagas (CCDC). Contudo, a correlação entre o aumento do índice cardiotorácico 
(ICT) na RXT e do diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) pela ecocardiografia (ECO) nessa população 
não está bem definida.

Objetivos: Analisar a relação entre cardiomegalia pela RXT e DDVE pela ECO em pacientes com doença de Chagas (DC) 
e sua aplicabilidade ao escore de Rassi.

Métodos: Estudo retrospectivo incluiu 63 pacientes ambulatoriais com DC avaliados por RXT e ECO. Cardiomegalia 
na RXT foi definida como ICT > 0,5. DDVE foi avaliado como variável contínua. Curva ROC foi utilizada para avaliar o 
potencial do DDVE para identificação de cardiomegalia pela RXT, com ponto de corte definido pela maior somatória de 
sensibilidade e especificidade.

Resultados: Idade mediana = 61 anos [intervalo interquartil: 48-68], 56% mulheres. CCDC foi identificada em 58 
pacientes; 5 tinham a forma indeterminada da DC. Cardiomegalia foi detectada em 28 indivíduos. A área sob a curva 
ROC do DDVE para identificação de cardiomegalia foi de 0,806 (IC 95%: 0,692-0,919). O ponto de corte ótimo para 
DDVE foi de 60 mm (sensibilidade = 64%, especificidade = 89%). O uso do DDVE pela ECO em substituição ao ICT pela 
RXT alterou o escore de Rassi em 14 pacientes, e em 10 deles houve redução do risco presumido.

Conclusão: DDVE pela ECO é parâmetro adequado e com alta especificidade para distinguir entre presença e ausência 
de cardiomegalia na RXT na DC. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):68-74)

Palavras-chave: Doença de Chagas/fisiopatologia; Cardiomegalia; RX/ Tórax; Cardiomiopatia Chagásica; Bloqueio Cardíaco.

Abstract
Background: Cardiomegaly on chest X-ray is an independent predictor of death in individuals with chronic Chagas cardiomyopathy (CCC). 
However, the correlation between increased cardiothoracic ratio (CTR) on chest X-ray and left ventricular end-diastolic diameter (LVEDD) on 
echocardiography is not well established in this population.

Objective: To assess the relationship between chest X-ray and LVEDD on echocardiography in patients with Chagas disease and its applicability 
to the Rassi score.

Methods: Retrospective study on 63 Chagas disease outpatients who underwent chest X-ray and echocardiography. Cardiomegaly on chest 
X-ray was defined as a CTR>0.5. LVEDD was analyzed as a continuous variable. ROC curve was used to evaluate the ability of LVEDD in 
detecting cardiomegaly by chest X-ray, with a cut-off point defined by the highest sum of sensitivity and specificity.
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Results: Median age 61 years [interquartile range 48-68], 56% were women. CCC was detected in 58 patients, five patients had the indeterminate 
form of Chagas disease. Cardiomegaly was detected in 28 patients. The area under the ROC curve for LVEDD was 0.806 (95%CI: 0.692-0.919). 
The optimal cut-off for LVEDD was 60 mm (sensitivity = 64%, specificity = 89%). The use of LVEDD on echocardiography as a surrogate for CTR 
on chest X-ray changed the Rassi score values of 14 patients, with a reduction in the presumed risk in 10 of them.

Conclusion: LVEDD on echocardiography is an appropriate, highly specific parameter to distinguish between the presence and absence of 
cardiomegaly on chest X-ray in Chagas disease. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):68-74)

Keywords: Chagas Disease/physiopathology; Cardiomegaly; X-Rays; Chagasic, Cardiomyopathy; Heart Block.
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Introdução
A doença de Chagas (DC) resulta de infecção pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi (T. cruzi), cujo principal vetor 
de transmissão ao ser humano são insetos da subfamília 
Triatominae, embora isso possa ocorrer por outros mecanismos, 
tais como transfusão sanguínea, transplante de medula óssea 
ou de órgãos sólidos a partir de doadores contaminados, 
transmissão vertical entre mãe e filho e ingestão de alimentos 
contaminados.1 Estimativas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reportam que aproximadamente 7 milhões de 
indivíduos estão infectados mundialmente, proporcionando 
elevada morbimortalidade e impacto social.2

A cardiomiopatia é a mais séria e frequente forma 
clínica da DC crônica, que ocorre em 20% a 30% dos 
indivíduos cronicamente infectados.3,4 O escore de Rassi é 
estratificador do risco de morte validado em pacientes com 
cardiomiopatia crônica da DC (CCDC). Dentre os fatores de 
risco que compõem esse escore, destaca-se a cardiomegalia na 
radiografia de tórax (RXT), que se associa a significativo risco 
de morte total e cardiovascular em pacientes com a CCDC.5

Embora o estudo de Rassi Jr et al.5 tenha utilizado 
a ecocardiografia (ECO) para determinar o diâmetro 
telediastólico do ventrículo esquerdo (DDVE), esse parâmetro 
não se mostrou marcador independente de mortalidade na 
CCDC. Entretanto, deve-se ressaltar que, naquele estudo, o 
DDVE foi avaliado de maneira categórica, com pontos de 
corte convencionais que podem não ser os mais adequados 
para pacientes com CCDC, devido ao típico envolvimento 
miocárdico segmentar nessa doença. De outra parte, o 
cálculo do índice cardiotorácico (ICT) pela RXT pode 
englobar, em muitos casos, a dilatação de átrios e ventrículos, 
que se expressam linearmente na RXT. Embora o estudo 
radiológico do coração seja bastante disponível, implica 
radiação, enquanto a ECO tornou-se atualmente um método 
amplamente utilizado para avaliação cardiovascular. Dessa 
maneira, haveria indiscutível interesse em, com um único 
exame, avaliar função sistólica e dimensão do ventrículo 
esquerdo (VE), a fim de estimar o risco de morte com variáveis 
correlatas às aplicadas no escore de Rassi original. 

O presente estudo teve por objetivo analisar a relação entre 
cardiomegalia definida pelo ICT na RXT e o DDVE avaliado 
com ECO em pacientes com DC.

Métodos
Neste estudo transversal retrospectivo, foram incluídos 

pacientes de ambos os gêneros, adultos (> 18 anos de idade), 
com diagnóstico de DC, caracterizados por positividade em 

dois exames sorológicos para detecção de anticorpos contra o 
T. cruzi, embasados em técnicas distintas, que se encontravam 
em seguimento ambulatorial no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 
Ribeirão Preto (HCFMRP-USP), hospital terciário e centro de 
referência em pesquisa de DC.

A coleta de dados foi realizada por meio de revisão 
sistematizada de prontuários clínicos, a partir de um grupo 
de 158 pacientes com DC que participaram de estudo 
clínico prévio, cujos critérios de inclusão e exclusão foram 
anteriormente reportados em detalhes por outra publicação.6 
Foram incluídos neste estudo os pacientes que tivessem RXT 
e avaliação completa dos preditores independentes do escore 
de Rassi, mediante os exames essenciais de eletrocardiograma 
de 12 derivações, em repouso, ECO, RXT e exame de 
monitoramento de 24 horas do ritmo cardíaco, além de 
anamnese focada na gradação de dispneia conforme a New 
York Heart Association (NYHA). Para inclusão no estudo, o 
limite máximo de tempo entre a realização da RXT, considerada 
como método comparativo de referência, e a ECO foi de 1 
ano, desde que o status clínico do paciente tivesse se mantido 
estável nesse período. Foram excluídos da análise os pacientes 
que apresentaram mudança no quadro clínico no decorrer do 
período entre a realização desses dois exames.

 
Radiografia de Tórax 

A cardiomegalia na RXT foi sempre avaliada na incidência 
posteroanterior e definida como a presença de ICT > 0,5. 
Foi envidado esforço adicional para eventual caracterização 
de aumento ventricular direito, por comparação com a 
telerradiografia em perfil, nos casos em que essa incidência 
radiológica estava disponível.

 
Ecocardiografia

Foram utilizados os dados de ECO transtorácica em 
repouso, realizada na data mais próxima à da RXT, desde 
que respeitado o período máximo de 1 ano. O DDVE 
foi mensurado pelo método bidimensional, seguindo 
diretrizes ecocardiográficas recentes.7 Outros parâmetros 
ecocardiográficos também relacionados ao remodelamento do 
VE foram analisados, tais como o índice de massa e a fração 
de ejeção (FE) do VE e o volume indexado do átrio esquerdo.

 

Análise Estatística
Variáveis contínuas foram apresentadas como média 

e desvio padrão quando distribuídas normalmente, e 
representadas como mediana e intervalo interquartil quando 
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apresentavam distribuição não normal. Análise de curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic) foi realizada para verificar 
a capacidade de o DDVE, avaliado pela ECO, distinguir entre 
presença e ausência de cardiomegalia pela RXT. Por fim, foi 
avaliado o impacto na reclassificação dos pacientes com a 
forma cardíaca da DC pelo escore de Rassi, utilizando-se a 
ECO para a definição de cardiomegalia, em substituição ao 
tradicional ICT. Os indivíduos com a forma indeterminada 
da DC não foram classificados pelo escore de Rassi neste 
estudo, pois pacientes com essa forma da doença não foram 
contemplados na investigação original desse escore

 
Ética

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HCRP-FMRP-USP (CAAE: 06415319.2.0000.5440; 
parecer 3.130.390) e conduzido sob os princípios éticos da 
declaração de Helsinque e em conformidade com a resolução 
do Conselho Nacional de Saúde no 466/2012.

Resultados

Descrição da Amostra Populacional Estudada
Este estudo transversal retrospectivo incluiu 63 pacientes 

com DC que preencheram os critérios de inclusão, 
correspondendo a 40% do total de 158 pacientes avaliados. 
As características demográficas e clínicas dos participantes 
estão descritas na Tabela 1. Os participantes apresentaram 
idade mediana de 61 anos (intervalo interquartil [IIQ]:48-
68), na maioria mulheres (56%). Apenas 5 (8%) pacientes 
apresentavam a forma indeterminada da DC. A maioria dos 
participantes (68%) estava em classe funcional I pela NYHA, 
enquanto classes funcionais II e III foram encontradas em 21% 
e 11% dos indivíduos, respectivamente. O escore de Rassi 
calculado nos 58 pacientes com a CCDC foi de 9 ± 5 pontos.

Comparação entre Radiografia de Tórax e Ecocardiograma
Cardiomegalia foi detectada pela RXT em 28 (44%) 

indivíduos. O tempo médio entre a realização da RXT e da 
ECO foi de 5 ± 174 dias. O DDVE dos indivíduos no grupo 
com cardiomegalia (61 IIQ [53-70]) pela RXT mostrou-se 
maior do que no grupo sem cardiomegalia (49 IIQ [46-55]), p 
< 0,001. A área sob a curva ROC do DDVE para identificação 
de cardiomegalia detectada pela RXT foi de 0,806 (intervalo 
de confiança de 95%: 0,692-0,919) (Figura 1). Na amostra 
estudada, o DDVE de 60 mm apresentou-se como o ponto 
de maior acurácia, com sensibilidade de 64% e especificidade 
de 89%.

Os indivíduos com resultados discordantes para 
cardiomegalia definida pelos dois métodos de imagem não 
mostraram diferenças estatisticamente significativas quanto a 
idade, gênero, índice de massa ventricular esquerda e volume 
indexado do átrio esquerdo em comparação aos indivíduos 
com resultados concordantes. 

Reclassificação do Escore de Rassi
Na presente amostra populacional, a proporção de 

indivíduos considerados de risco baixo, moderado e alto de 

morte pelo escore de Rassi, utilizando a RXT para identificação 
de cardiomegalia, foi de 36% (n = 21), 33% (n = 19) e 
31% (n = 18), respectivamente. Ao utilizar-se a ECO para 
identificação de cardiomegalia, com o ponto de corte de 
maior acurácia, a proporção de pacientes com risco baixo, 
moderado e alto foi de 40% (n = 23), 28% (n = 16) e 32% (n 
= 19), respectivamente (Figura 2). Em 44 (76%) participantes, 
o escore de Rassi com a utilização da ECO mostrou o mesmo 
valor numérico quando comparado com o escore estimado 
por utilização da RXT. Dentre os 14 participantes em que 
houve mudança numérica do escore, 8 demonstraram 
redução do mesmo, enquanto 6 demonstraram aumento. 
Quanto às categorias de risco (baixo, moderado, elevado), 
houve alteração com a utilização da ECO em 11 pacientes 
(19%), 5 deles com aumento e 6 deles com redução do risco 
atribuído pelo escore assim constituído (Figura 3).

 

Discussão
Este estudo demonstrou existir relação bastante nítida e 

significativa entre a detecção de cardiomegalia pela RXT e a 
verificação de dilatação ventricular esquerda, pela ECO, em 

Tabela 1 – Características dos pacientes incluídos no estudo 
Demográficos e antropométricos

Idade (anos) 61 [48-68]

Gênero feminino 35 (56%)

IMC (kg/m2) 26,6 ± 4,7

Clínicos

Classe funcional

NYHA I 37 (59%)

NYHA II 17 (27%)

NYHA III 9 (14%)

Edema de membros inferiores 12 (19%)

Turgência jugular 3 (5%)

IECA ou BRA 48 (76%)

Betabloqueador 34 (54%)

Espironolactona 16 (25%)

Diuréticos 29 (46%)

Amiodarona 14 (22%)

Ecocardiográficos

Diâmetro diastólico final do VE (mm) 54 [47-61]

Volume indexado do átrio esquerdo (mL/m2) 42 [26-59]

Índice de massa ventricular (g/m2) 123 [92-156]

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (%) 51 [34-63]

Variáveis contínuas paramétricas e não paramétricas estão descritas 
como média ± desvio padrão e como mediana [intervalo interquartil], 
respectivamente. Variáveis categóricas estão representadas como 
contagens absolutas e porcentagens. IMC: índice de massa corporal; 
NYHA: New York Heart Association; IECA: inibidor da enzima de 
conversão da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina 
II; VE: ventrículo esquerdo.
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Figura 1 – Área sob a curva ROC do diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo para a detecção de cardiomegalia em radiografia de tórax.
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Figura 2 – Classificação de risco de acordo com o escore de Rassi utilizando a radiografia de tórax e a ecocardiografia para definir cardiomegalia nos indivíduos com a forma 
cardíaca da doença de Chagas. DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo pela ecocardiografia; ICT: índice cardiotorácico pela radiografia de tórax.
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amostra não selecionada de pacientes ambulatoriais com 
diagnóstico de CCDC. Esses resultados abrem a perspectiva 
para que o DDVE avaliado na ECO transtorácica em repouso 
possa substituir a aferição do ICT na RXT, no sentido de se 
determinar o risco de morte em pacientes com a CCDC 
com o escore de Rassi, assim eventualmente modificado. 
Isso permitiria dispensar o exame radiológico que requer 
irradiação do paciente, embora de pequena monta, e 
determinar com apenas um exame (também não invasivo, 
mas que, além disso, ainda dispensa irradiação) tanto a 
função sistólica ventricular esquerda quanto a dimensão dessa 
câmara. Essa perspectiva torna-se atraente, uma vez que o 
DDVE, pela ECO, constituiu parâmetro adequado, com alta 
especificidade, para distinguir entre presença e ausência de 
cardiomegalia em pacientes com DC crônica.

Os resultados da presente investigação corroboram os de 
pesquisa anterior relatada em 1983 por Pereira-Barreto et al.,8 
com amostra bem menor, composta por 22 pacientes, que 
também focalizou resultados da RXT e da ECO e concluiu 
por boa correlação entre os valores de ICT e de função 
ventricular esquerda.8 Em contraposição, outro estudo, por 
Perez et al. em 2003, relatou sobre análise comparativa entre 
os resultados da RXT em incidência posteroanterior e os da 
ECO em repouso.9 Diversamente dos resultados de nosso 
estudo, aqueles pesquisadores descreveram baixa correlação 
de valores de ICT pela RXT, tanto com o DDVE quanto com a 

FE do VE. Além disso, o ICT naquela pesquisa não demonstrou 
ter elevados índices de sensibilidade ou valor preditivo 
positivo para detectar disfunção ventricular esquerda. Dessa 
maneira, concluiu-se que o ICT anormal (> 0,5) apesar de 
elevada especificidade para detectar a disfunção sistólica do 
VE, não seria exame útil na avaliação dessa anormalidade na 
DC, em vista de sua baixa sensibilidade para detectar tanto 
a dilatação ventricular avaliada pela ECO transtorácica em 
repouso quanto a disfunção sistólica da câmara, medida pela 
FE do VE com o mesmo método.

Não são claros os possíveis motivos para a discrepância 
entre os resultados do presente estudo e aqueles relatados 
por Perez et al.9 Ambos os estudos são embasados 
em amostras populacionais de pacientes com CCDC 
que eram ambulatoriais, orbitando em ambientes de 
hospitais universitários, mas há também alguns aspectos 
diferenciais entre as amostras estudadas. Assim, não houve 
praticamente critérios de exclusão em nosso estudo, salvo os 
de conveniência logística, decorrentes da disponibilidade dos 
dois exames comparativos em intervalo de tempo prefixado 
de 1 ano. Em contraste, os critérios de exclusão na pesquisa 
de Perez et al.9 foram bastante amplos e abrangentes, embora 
aplicados a pacientes sucessivos, e possivelmente resultaram 
em amostra relativamente selecionada e menos representativa 
da população de pacientes com DC. Assim, naquele 
estudo, apenas 28% e 29% dos pacientes apresentavam, 

Figura 3 – Classificação de risco individual de acordo com o escore de Rassi utilizando a radiografia de tórax e a ecocardiografia para definir cardiomegalia nos indivíduos com 
a forma cardíaca da doença de Chagas. Linhas tracejadas amarela e vermelha correspondem, respectivamente, a escore de Rassi = 7 (risco moderado) e a escore de Rassi 
= 12 (risco alto). DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo pela ecocardiografia; ICT: índice cardiotorácico pela radiografia de tórax.
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respectivamente, aumento do ICT e disfunção ventricular 
esquerda. Em contraste, em nosso estudo, 44% dos pacientes 
exibiam aumento do ICT. Ademais, no estudo de Perez et al.,9 
o valor médio de FE do VE foi de 61%; enquanto, na presente 
investigação, esse parâmetro foi em média bem menor, de 
51%. Em conjunto, tais aspectos configuram maior gravidade 
da CCDC em nossa amostra populacional estudada, incluindo 
o fato de apenas 8% de indivíduos estarem com a forma 
indeterminada da DC. 

Ainda comparando os resultados da presente pesquisa 
com a relatada por Perez et al.,9 é também plausível inferir 
que a discrepância de conclusões quanto ao valor da RXT 
seja mais aparente do que real. De fato, quando aqueles 
autores dividiram sua amostra em dois grupos, com ICT 
normal e anormal (> 0,5), seus resultados evidenciaram 
que o aumento de ICT associou-se significativamente (p < 
0,05) com queda da FE do VE, e com aumento da dimensão 
diastólica ventricular, bem como com a disfunção segmentar 
do VE, como avaliada por índice de mobilidade parietal 
ventricular esquerda. 

É relevante ressaltar que os resultados da presente pesquisa 
indicam que a ausência da cardiomegalia ao RXT não descarta 
comprometimento cardíaco quando pacientes são avaliados 
por métodos capazes de prover mais detalhes anatômicos e 
funcionais como a ECO transtorácica em repouso. Portanto, 
embora específica, a RXT apresenta baixa sensibilidade para 
detectar acometimento cardíaco em pacientes com DC, e 
pode ser questionado seu uso como exame de rastreio e 
como critério para diagnóstico de forma indeterminada da 
DC. Nesse contexto, deve-se observar que, embora a forma 
indeterminada da DC continue a ser definida em consensos 
recentes com base no conceito de uma RXT evidenciando 
ICT normal,3,10,11 uma proposta de substituição desse critério 
por ecocardiograma em repouso dentro da normalidade já 
foi publicada em 2002.12 

O escore de Rassi é universalmente entendido nos dias 
atuais como a ferramenta mais valiosa no estabelecimento 
do prognóstico vital de pacientes com a CCDC. Trata-se de 
escore robusto, desenvolvido por análise multivariada de 
vários fatores simples de risco de morte na CCDC e validado 
externamente em outras coortes independentes. Entretanto, 
deve-se observar que o estudo em questão abordou 
variáveis de maneira dicotomizada e não contínua, o que 
abre margem para complementações. Dentre as variáveis 
abordadas de maneira não contínua está o DDVE, mensurado 
padronizadamente com a ECO. Entretanto, o DDVE, quando 
avaliado em categorias dicotomizadas de aumento versus não 
aumento, pode não ser apropriado à avaliação de pacientes 
com a CCDC devido ao típico envolvimento miocárdico 
segmentar nessa doença.1

Os resultados do presente estudo estão alinhados com 
a ênfase na ECO como instrumento fundamental para o 
seguimento clínico do paciente com DC crônica, mormente 
quando já se configura o aparecimento da CCDC.10 Além 
de possibilitar a confirmação (ou não) de cardiomegalia por 
RXT duvidosas, a ECO torna-se previsivelmente essencial 
para análise de uma cardiomiopatia em que alterações 
regionais da contratilidade ventricular são distúrbios precoces 
e proeminentes na história natural da doença de base.13 

Ademais, a detecção dessas anormalidades regionais, 
em fases precoces da evolução da CCDC, passa a ter 
implicação prognóstica e terapêutica eventual, face aos 
resultados recentes de pesquisas evidenciando que um 
escore de mobilidade segmentar mesmo minimamente 
alterado – e ainda que a função ventricular sistólica global 
fosse preservada – é determinante para desfechos graves, 
incluindo mortalidade.13

No estudo seminal de Rassi et al.,5 coorte incluída para 
análise multivariada e elaboração do escore foi constituída 
de 424 indivíduos, com a maioria deles de baixo risco (61%), 
enquanto aqueles com risco moderado e alto representaram 
19% e 20% da amostra, respectivamente. Já no presente 
estudo, obteve-se distribuição mais equilibrada entre os 
grupos de risco, com a proporção de indivíduos de risco baixo, 
intermediário e alto igual a 36%, 33% e 31%, respectivamente. 
De forma análoga, quando se substituiu o ICT pelo DDVE 
para composição do escore, registrou-se pequeno aumento 
da proporção de baixo risco (40%) às custas de discreta 
redução na de risco intermediário (28%). Dessa forma, torna-
se imperativo conduzir estudos futuros (de seguimento clínico) 
para eventual validação de um escore de Rassi modificado pela 
substituição do ICT como parâmetro radiológico de dilatação 
cardíaca pelo mais específico parâmetro ecocardiográfico de 
dilatação do VE, para se determinar. o impacto prognóstico 
dessa modificação. 

Limitações
O presente estudo tem algumas limitações. Os exames 

utilizados de maneira comparativa (RXT e ECO) não foram 
realizados no mesmo dia. Os outros exames e avaliações 
pertencentes ao escore de Rassi também diferem em data. 
De toda maneira, objetivou-se diminuir ao máximo fatores 
de confusão ou associados a alterações clínicas, de forma 
a destacar-se que, no período entre os exames, não houve 
alteração no quadro clínico dos pacientes ou medicamentosa 
nos tratamentos dos mesmos. Não houve mensuração das 
dimensões do átrio direito pela ECO, limitando assim a 
avaliação da dilatação dessa câmara cardíaca como fator 
de discordância entre a ECO e a RXT para definição de 
cardiomegalia. Os pacientes não foram avaliados de maneira 
longitudinal para análise prognóstica do DDVE pela ECO, mas 
estão em seguimento ambulatorial e, em ocasião propícia 
futura, serão reavaliados quanto a isso.

Conclusões
O DDVE pela ECO é parâmetro adequado para distinguir 

entre presença e ausência de cardiomegalia na RXT, com 
alta especificidade em pacientes com DC crônica. A 
substituição do ICT radiológico pela DDVE ecocardiográfica 
na composição do escore de Rassi revelou-se possível e não 
alterou substancialmente os valores do escore assim obtidos. 
Dessa maneira, abre-se relevante perspectiva de evitar um 
teste que implique radiação e, com um único exame – ECO 
– obter mensuração de dois constituintes do escore de Rassi 
(dimensão cardíaca e função sistólica ventricular). O potencial 
papel prognóstico do escore assim modificado passa a ser alvo 
preferencial de estudos futuros.
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A miocardiopatia chagásica (MC), descrita originalmente 
em 1909 por Carlos Chagas,1 segue nos dias atuais associada 
a elevada morbimortalidade e impacto socioeconômico, 
especialmente nos países da America Latina.

Nesse sentido, a busca por marcadores epidemiológicos, 
clínicos, laboratoriais, eletrocardiográficos e de imagem 
associados ao prognóstico cumpre papel importante na 
estratificação de risco desses pacientes.

O índice cardiotorácico (ICT), originalmente descrito em 
1919 e calculado a partir da radiografia de tórax é uma das 
variáveis associadas à mortalidade na MC. 

Rodriguez-Salas et al.,2 identificaram o ICT>0,55 como 
variável independente associada à mortalidade em estudo 
que incluiu 960 pacientes. Notadamente, o diâmetro 
diastólico final do ventrículo esquerdo (DDVE) avaliado pelo 
ecocardiograma transtorácico não se associou à má evolução 
nesse estudo.

Posteriormente, Salles et al.,3 detectaram associação 
entre o ICT>0,5 e mortalidade por todas as causas 
em estudo que incluiu 738 pacientes, mas o diâmetro 
sistólico final do ventrículo esquerdo medido pelo 
ecocardiograma transtorácico foi variável independente 
mais fortemente associada à morte por todas as causas, além 
de morte relacionada à MC e morte súbita. Esse achado 
possivelmente reflete melhor a relação entre disfunção 
sistólica ventricular esquerda e má evolução que o aspecto 
morfológico dessa câmara.

Por outro lado, Bestetti et al.,4 identificaram o DDVE 
analisado pelo ecocardiograma transtorácico como preditor 
independente de morte súbita em estudo que incluiu 74 
pacientes e não mostrou associação entre ICT alterado e 
o desfecho.

Finalmente, Rassi et al.,5 conduziram um estudo 
retrospectivo incluindo 424 pacientes que identificou 
o ICT>0,5 como variável independente associada à 
mortalidade, com razão de risco de 3,43, superior à razão 
de risco relacionada à alteração global ou segmentar da 
contratilidade do ventrículo esquerdo identificada pelo 
ecocardiograma transtorácico de 2,46. Esses achados 
contribuíram para a elaboração do escore de Rassi, que atribui 
mais pontos5 para a cardiomegalia identificada na radiografia 
de tórax que a disfunção ventricular esquerda avaliada pelo 
ecocardiograma3 e foi validado em coorte independente. 
Notadamente, apesar de ter sido incluído como variável no 
estudo, o DDVE não mostrou associação com o desfecho 
e não foi incluído no escore, que conta ainda com classe 
funcional de insuficiência cardíaca, taquicardia ventricular 
não-sustentada, baixa voltagem e sexo masculino.

Nesse contexto, autor Ramos et al.6 avaliaram a correlação 
entre o ICT e o DDVE num grupo de 58 pacientes com MC 
e apresentam seus resultados na atual edição dos Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia.

Os autores encontraram boa acurácia (área sob a curva 
ROC 0,806) à custa principalmente de especificidade elevada 
(89%) e sensibilidade moderada (64%) para um limiar de 
DDVE de 60mm na detecção de cardiomegalia identificada 
pela radiografia de tórax. 

A substituição do ICT pelo DDVE para definição do escore 
de Rassi resultou na reclassificação com mudança de patamar 
em 24% dos pacientes, a maioria com redução da faixa de risco.

Ainda que a radiografia de tórax acarrete exposição do 
paciente à radiação, o que não ocorre com o ecocardiograma, 
o argumento de que a substituição do método radiológico pelo 
ultrassonográfico possa ser benéfica ao paciente não parece 
justificado, visto que a dose de radiação de uma radiografia 
de tórax é mínima e seu eventual potencial carcinogênico 
na população incluída no estudo (média de 61 anos) seja 
questionável.

Por outro lado, é inegável que todo paciente com sorologias 
positivas para Chagas e sinais/sintomas de acometimento 
cardíaco deve realizar ecocardiograma como parte de sua 
investigação e estratificação de risco. Uma ótima correlação 
entre ICT e DDVE poderia dispensar a radiografia de tórax, 
com vantagem prática na rotina, mas muito provavelmente 
sem impacto significativo no custo.

A sensibilidade de 64% do DDVE para diagnóstico de 
cardiomegalia na comparação com a radiografia de tórax DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20200625
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detectada no estudo preocupa, especialmente se lembrarmos 
que essa variável assume tamanha importância no escore 
de Rassi, superior à disfunção ventricular esquerda global/
segmentar, podendo levar à reclassificação errônea para faixas 
menores de risco.

A melhor forma de confirmar se os novos valores do escore 
de Rassi determinados pela substituição do ICT pelo DDVE 
melhora a estratificação de risco será o seguimento da coorte, 
já proposto pelos autores.

Análises adicionais como a regressão linear entre os 
valores de ICT e DDVE, análise de Bland-Altmann, de 
concordância kappa e a indexação do DDVE pela superfície 
corpórea podem fornecer dados interessantes para elucidar 
as discrepâncias entre os dois métodos.

Nessa linha, o acometimento segmentar na MC pode estar 
subdimensionado ao avaliarmos a morfologia de uma estrutura 
tridimensional e complexa como ventrículo através de uma 
medida simplificada como o DDVE7 ao invés do volume 

diastólico final. De fato, estudos prévios8,9 identificaram o 
volume diastólico final aumentado como variável associada 
à mortalidade na MC.

Mesmo com suas próprias limitações, é possível que o 
ICT represente melhor o acometimento global cardíaco 
pela patologia do que a avaliação isolada do ventrículo 
esquerdo por uma medida bidimensional. Na MC, sabemos 
que o ventrículo direito pode estar acometido de maneira 
independente do ventrículo esquerdo10 e que a disfunção 
sistólica ventricular direita também está associada ao 
prognóstico.11 Assim, agregar a análise do ventrículo direito 
poderia melhorar o desempenho do ecocardiograma 
transtorácico na identificação da cardiomegalia na MC e sua 
associação com o prognóstico.

Se por um lado a radiografia de tórax ainda parece manter 
seu lugar na avaliação de pacientes com MC, novas pesquisas 
em ecocardiografia são promissoras.
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Resumo

Fundamento: O exame físico permite a avaliação prognóstica de pacientes com insuficiência cardíaca (IC) descompensada, 
porém não é suficientemente confiável e depende da experiência clínica do profissional. Considerando as respostas 
hemodinâmicas a situações do tipo “luta ou fuga” tais como a admissão no serviço de emergência, foi proposto o índice 
hemodinâmico agudo (IHA), calculado a partir da frequência cardíaca e pressão de pulso. 

Objetivo: avaliar a capacidade prognóstica intra-hospitalar do IHA na IC descompensada.

Métodos: estudo prospectivo, multicêntrico e observacional baseado no registro BREATHE, incluindo dados de hospitais 
públicos e privados no Brasil. Foram utilizadas análises ROC (Receiver Operating Characteristic), de estatística c e de 
regressão multivariada, assim como o critério de informação de Akaike, para testar a capacidade prognóstica do IHA.  
O valor-p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

Resultados: Foram analisados dados de 463 pacientes com IC com fração de ejeção reduzida a partir do registro 
BREATHE. A mortalidade intra-hospitalar foi de 9%. A mediana do IHA foi considerada o valor de corte (4 mmHg⋅bpm). 
Um baixo IHA (≤ 4 mmHg⋅bpm) foi encontrado em 80% dos pacientes falecidos. O risco de mortalidade intra-
hospitalar em pacientes com baixo IHA foi 2,5 vezes maior que aquele para pacientes com IHA > 4 mmHg⋅bpm. O IHA 
foi capaz de predizer independentemente a mortalidade intra-hospitalar na IC aguda descompensada [sensibilidade: 
0,786; especificidade: 0,429; AUC (área sob a curva): 0,607 (0,540-0,674), p = 0,010] mesmo depois dos ajustes para 
comorbidades e uso de medicamentos [razão de chances (RC): 0,061 (0,007-0,114), p = 0,025].

Conclusões: O IHA é capaz de predizer independentemente a mortalidade intra-hospitalar na IC aguda descompensada. 
Esse índice simples e realizado à beira do leito pode se mostrar útil em serviços de emergência. (Arq Bras Cardiol. 2021; 
116(1):77-86)

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Frequência Cardíaca; Pressão Arterial; Prognóstico; Mortalidade.

Abstract
Background: The physical examination enables prognostic evaluation of patients with decompensated heart failure (HF), but lacks reliability 
and relies on the professional’s clinical experience. Considering hemodynamic responses to “fight or flight” situations, such as the moment 
of admission to the emergency room, we proposed the calculation of the acute hemodynamic index (AHI) from values of heart rate and 
pulse pressure. 

Objective: To evaluate the in-hospital prognostic ability of AHI in decompensated HF.

Índice Hemodinâmico Agudo Prediz Mortalidade Intra-Hospitalar de 
Pacientes com Insuficiência Cardíaca Aguda Descompensada
Acute Hemodynamic Index Predicts In-Hospital Mortality in Acute Decompensated Heart Failure

Renata R. T. Castro,1,2,3  Luka Lechnewski,4 Alan Homero,4 Denilson Campos de Albuquerque,5 Luis Eduardo 
Rohde,6 Dirceu Almeida,7  João David,8 Salvador Rassi,9 Fernando Bacal,10 Edimar Bocchi,10 Lidia Moura4 

Brigham and Womens Hospital – Medicine,1 Boston - EUA 
Hospital Naval Marcilio Dias,2 Rio de Janeiro, RJ - Brasil 
Faculdade de Medicina, Universidade Iguaçu,3 Nova Iguaçu, RJ - Brasil
Pontifícia Universidade Católica do Paraná,4 Curitiba, PR - Brasil 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro,5 Rio de Janeiro, RJ - Brasil 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,6 Porto Alegre, RS - Brasil 
Universidade Federal de São Paulo,7 São Paulo, SP – Brasil 
Hospital de Messejana,8 Fortaleza, CE - Brasil 
Universidade Federal de Goiás,9 Goiânia, GO - Brasil 
Universidade de São Paulo Instituto do Coração,10 São Paulo, SP – Brasil

77

mailto:castrorrt@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5560-693X
https://orcid.org/0000-0002-2178-1518


Artigo Original

Castro et al.
Índice hemodinâmico agudo no serviço de emergência

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):77-86

Methods: A prospective, multicenter, registry-based observational study including data from the BREATHE registry, with information 
from public and private hospitals in Brazil. The prognostic ability of the AHI was tested by receiver-operating characteristic (ROC) 
analyses, C-statistics, Akaike’s information criteria, and multivariate regression analyses. p-values < 0.05 were considered statistically 
significant. 

Results: We analyzed data from 463 patients with heart failure with low ejection fraction. In-hospital mortality was 9%. The median 
AHI value was used as cut-off (4 mmHg⋅bpm). A low AHI (≤ 4 mmHg⋅bpm) was found in 80% of deceased patients. The risk of in-
hospital mortality in patients with low AHI was 2.5 times that in patients with AHI > 4 mmHg⋅bpm. AHI independently predicted 
in-hospital mortality in acute decompensated HF (sensitivity: 0.786; specificity: 0.429; AUC: 0.607 [0.540–0.674]; p = 0.010) even 
after adjusting for comorbidities and medication use [OR: 0.061 (0.007–0.114); p = 0.025). 

Conclusions: The AHI independently predicts in-hospital mortality in acute decompensated HF. This simple bed-side index could be 
useful in an emergency setting. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):77-86)

Keywords: Heart Failure; Heart Rate; Blood Pressure; Prognosis; Mortality.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
A insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais razões de 

admissões hospitalares de emergência no mundo ocidental.1 
Apesar de estudos terem mostrado que o tratamento com um 
especialista em IC pode fornecer melhores resultados, a maioria 
dos casos de descompensação aguda da IC são originalmente 
avaliados e manejados por médicos emergencistas2,3 em 
instituições com diferentes disponibilidades de recursos.

Mesmo com o avanço da tecnologia e dos dispositivos 
médicos, o exame físico continua sendo o pilar principal da 
avaliação de pacientes com IC.4,5 Médicos avaliam a congestão 
e perfusão a partir do histórico do paciente e do exame físico, 
determinando perfis hemodinâmicos que podem guiar a 
terapêutica e fornecer informações prognósticas numa situação 
de IC aguda.6 Apesar da praticidade, a avaliação da perfusão 
feita pelo médico não é suficientemente confiável7 e depende 
da experiência do profissional,8,9 posto que fornece informações 
subjetivas.10 Logo, parâmetros prognósticos objetivos que 
podem ser facilmente obtidos em um atendimento de 
emergência seriam úteis no manejo da IC aguda.

A pressão arterial e a frequência cardíaca são parâmetros 
que podem ser facilmente obtidos por qualquer profissional 
de saúde, com boa reprodutibilidade e acurácia.11,12 A pressão 
arterial sistólica é um preditor independente de desfechos 
intra-hospitalares e pós-alta na IC aguda.13,14 Além disso, baixos 
valores de pressão arterial e pressão de pulso proporcional 
são indicadores de baixa perfusão.4,6,9 

A relação entre frequência cardíaca em repouso na 
admissão e o prognóstico de pacientes com IC não é 
completamente direta. Na realidade, a literatura apresenta 
resultados controversos, indicando que uma frequência 
cardíaca alta no momento da admissão pode estar relacionada 
a um prognóstico melhor ou pior.15-17 Apesar de baixas 
frequências cardíacas em repouso indicarem um menor 
risco em pacientes com IC crônica estável com fração 
de ejeção reduzida,18,19 é inegável que a capacidade de 
aumentar a frequência cardíaca numa reação do tipo 
“luta ou fuga” também confere um bom prognóstico,20,21 
independentemente do uso de betabloqueadores. 

A admissão aguda no serviço de emergência é uma 
situação de estresse onde se esperam respostas autonômicas 
que preparam o corpo para uma situação de luta ou fuga.22 

Nesse contexto, aumentos na pressão de pulso e frequência 
cardíaca são esperados, aumentando a perfusão nos músculos 
esqueléticos e órgãos vitais.

Com base nas respostas hemodinâmicas fisiológicas 
inerentes a situações de luta ou fuga, propõe-se o cálculo 
do índice hemodinâmico agudo (IHA) a partir da frequência 
cardíaca e pressão de pulso. Nossa principal hipótese é 
que o IHA poderia representar um parâmetro prognóstico 
objetivo e intra-hospitalar a ser usado na descompensação 
aguda de pacientes com IC com fração de ejeção reduzida 
(ICFER). Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
capacidade prognóstica intra-hospitalar do IHA na ICFER 
aguda descompensada.

Métodos
Esta análise foi baseada no I Registro Brasileiro de 

Insuficiência Cardíaca (BREATHE),23,24 um estudo observacional 
transversal tipo registro da IC aguda com seguimento 
longitudinal que ocorreu de fevereiro de 2011 a dezembro 
de 2012. Para inclusão no registro, pacientes deveriam possuir 
mais de 18 anos e ter sido admitidos com IC descompensada; 
os pacientes não poderiam ter sido submetidos a cirurgia 
de revascularização miocárdica ou intervenção coronária 
percutânea no mês anterior, nem ter sido admitidos com um 
diagnóstico de sepse. Os critérios de Boston foram utilizados 
para a confirmação da IC.25 A participação no registro não 
requeria nenhum regime de tratamento especial. Os métodos 
detalhados, assim como os critérios de inclusão e exclusão, 
estão disponíveis na literatura.24 As informações sobre 
cada paciente foram incluídas num formulário de registro 
individual, disponível online. 

Este estudo incluiu a análise da admissão hospitalar e 
do seguimento dos pacientes até a alta médica, morte ou 
transferência para outro hospital (o que foi verificado primeiro) 
dos pacientes com ICFER aguda descompensada. O desfecho 
primário do estudo foi a mortalidade intra-hospitalar.

Todos os pacientes do registro com evidência de fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 40% foram 
incluídos nesta análise, exceto aqueles com informações 
faltantes (frequência cardíaca na admissão, pressão arterial, 
fração de ejeção ou interrupção do seguimento devido à 
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transferência). Indivíduos com ritmo cardíaco controlado 
por marca-passo também foram excluídos, visto que não 
era esperado que suas frequências cardíacas possuíssem um 
controle autonômico (Figura 1). 

Variáveis derivadas
Frequência cardíaca e pressão arterial sistólica 

e diastólica na admissão foram obtidas a partir da 
base de dados do registro e utilizadas no cálculo das 
variáveis derivadas da seguinte maneira: pressão de 
pulso = pressão arterial sistólica – pressão arterial diastólica;  
pressão de pulso proporcional = pressão de pulso / pressão 
arterial sistólica; IHA= (Pressão de pulso x frequência 
cardíaca) / 1000

Aspectos éticos
Este estudo está de acordo com os princípios da Declaração 

de Helsinque. O estudo foi aprovado pelo Hospital do 
Coração, São Paulo (registro 144/2011) e pelo comitê de 
ética em pesquisa de cada instituição participante. Todos os 
pacientes assinaram um termo de consentimento esclarecido 
antes do recrutamento.

Análise estatística
Inicialmente, utilizado o teste de Shapiro Wilk para 

verificar a normalidade da distribuição dos dados, validando 
o uso da estatística paramétrica. Variáveis contínuas foram 
descritas como médias e desvios-padrão, e variáveis 
categóricas foram descritas como proporções. Dados clínicos 
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1263 pacientes incluídos no registro

Ausência de dados de frequência cardíaca 
e/ou pressão arterial?

Ausência de dados de seguimento intra-hospitalar?

Sim (n=19)

Sim (n=1)

Sim (n=339) Não (n=904)

Não (ICFEP, n=390)

Não (n=1244)

Excluídos

Excluídos

Excluídos FEVE < 40%?

Excluídos

Excluídos

Não (n=1243)

Ausência de dados sobre FEVE?

Sim (ICFER, n=514)

Portadores de 
marca-passo

(n=43)

Incluídos no 
estudo 
(n=463)

Transferidos para 
outro hospital

(n=8)

Pacientes que 
receberam alta 

hospitalar (n=421)

Pacientes 
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(n=42)

Figura 1 – Diagrama de seleção de pacientes para o registro. FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
reduzida; ICFEP: insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
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e demográficos dos pacientes que vieram a óbito durante 
a hospitalização (falecidos) e daqueles que receberam alta 
médica (vivos) foram comparados por um teste t de Student 
não-pareado ou qui-quadrado. Um valor-p bicaudal < 0,05 
foi considerado estatisticamente significativo.

Depois de verificar a distribuição normal, os percentis 25º, 
50º e 75º de frequência cardíaca e pressão arterial sistólica 
e diastólica foram utilizados na construção de curvas ROC 
(Receiver Operating Characteristic) usando a mortalidade 
intra-hospitalar como desfecho principal. O valor de corte 
do IHA foi definido pelo 50º percentil de sua distribuição. 
Sensibilidade, especificidade, e área sob a curva ROC (AUC) 
foram estabelecidas para cada valor de corte. Estatística c foi 
usada para comparar a capacidade prognóstica dos valores 
de corte de frequência cardíaca e pressão arterial com os 
valores de corte de IHA.

A análise de regressão foi realizada após a verificação de 
relação linear, normalidade multivariada, homoscedasticidade 
e da ausência de multicolinearidade e autocorrelação. Foram 
realizadas análises de regressão linear múltipla para testar a 
capacidade prognóstica independente de cada um dos valores 
de corte significativos de frequência cardíaca, pressão arterial 
e IHA. Esta análise também incluiu variáveis com significância 
estatística de acordo com testes t não-pareado e qui-
quadrado. Visto que nem todos os pacientes apresentavam 
dados laboratoriais, estes não foram incluídos na análise de 
regressão. O critério de informação de Akaike (AIC)26 foi usado 
para comparar os modelos de regressão múltipla. 

O software STATA versão 14.2 (StataCorp, Texas, EUA) foi 
utilizado em todas as análises estatísticas e gráficos.

Resultados
O registro BREATHE incluiu 463 pacientes com ICFER 

admitidos em serviços de emergência no Brasil (Tabela 1), com 
um índice de mortalidade intra-hospitalar de 9%. A principal 
causa de descompensação foi má aderência ao tratamento 
medicamentoso (em 37% dos pacientes que receberam alta 
e 31% daqueles que faleceram, p = 0,75). Outras causas 
importantes de descompensação foram infecções (em 21% 
dos pacientes que receberam alta e 24% daqueles que 
faleceram, p = 0,17) e ingestão excessiva de sal ou fluidos 
(em 11% dos pacientes que receberam alta e 12% daqueles 
que faleceram, p = 0,90).

Os pacientes falecidos apresentavam mais comorbidades, 
assim como frequência cardíaca e pressão arterial sistólica 
e diastólica mais altas que aqueles que sobreviveram. 
Considerando o 50º percentil do IHA como valor de corte (4 
mmHg⋅bpm), quase 80% dos pacientes falecidos possuíam 
um baixo IHA.

Visto que o cálculo do IHA inclui valores de frequência 
cardíaca e pressão arterial, foram comparadas as AUC de 
IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm e de diferentes valores de corte de 
frequência cardíaca e pressão arterial sistólica e diastólica 
(Tabela 2). IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm foi um melhor preditor de 
mortalidade intra-hospitalar que frequência cardíaca ≤ 88 
bpm, mas teve desempenho semelhante a outros valores de 
corte de pressão arterial. Quando estes fatores prognósticos 
hemodinâmicos foram incluídos na análise multivariada, 

apenas o IHA manteve capacidade prognóstica independente 
(Tabela 3). O modelo de regressão que incluiu a etiologia de 
doença de Chagas, comorbidades, uso de medicamentos e IHA 
mostrou uma melhor capacidade prognóstica de mortalidade 
intra-hospitalar que os outros modelos propostos (Modelo 
0: sem IHA; Modelos 1-4: com parâmetros hemodinâmicos 
adicionados ao Modelo 0). Doença renal crônica, histórico 
de câncer ou acidente vascular cerebral permaneceram como 
preditores independentes de mortalidade intra-hospitalar 
em todos os modelos propostos. IHA < 4 mmHg⋅bpm 
esteve independentemente relacionado à mortalidade 
intra-hospitalar neste registro mesmo após o ajuste para 
a etiologia da IC, comorbidades e uso de medicamentos 
(Figura 2). Pacientes admitidos com baixos IHAs tinham 
probabilidade de óbito de 12,1%, um valor 250% maior que 
pacientes admitidos com IHAs maiores que 4 mmHg⋅bpm 
(4,8%, p = 0,008, Figura 3). Como trata-se de um estudo 
tipo registro, não houve intervenções no tratamento recebido 
pelos pacientes. Medicamentos inotrópicos foram utilizados 
em 11% dos pacientes que receberam alta e em 28% dos que 
vieram a óbito (p < 0,001). 

Discussão
Este estudo apresentou o IHA e demonstrou que este é 

um preditor independente de mortalidade intra-hospitalar em 
pacientes com ICFER aguda descompensada. A mortalidade 
intra-hospitalar de pacientes com IC aguda descompensada 
é elevada, como demonstrado pelo registro BREATHE e por 
estudos realizados em outros países.27 Diferentes razões 
contribuem para uma alta mortalidade a curto prazo de 
pacientes com IC aguda descompensada, como idade, 
comorbidades e tempo entre início dos sintomas e admissão 
hospitalar.27 Visto que o manejo de pacientes com IC aguda 
pode incluir procedimentos invasivos e de alto custo, como 
o suporte circulatório mecânico, a validação de índices 
prognósticos que possam auxiliar em decisões terapêuticas é 
de extrema importância.28 

A IC aguda descompensada pode ser manejada por 
especialistas em IC, cardiologistas, intensivistas, médicos 
emergencistas ou clínicos; em serviços de emergência, 
enfermarias ou unidades de tratamento intensivo.2 O 
treinamento destes profissionais e a disponibilidade de 
recursos nestes ambientes pode variar substancialmente. 
Quando somados à diversidade de casos de pacientes, estes 
aspectos tornam difícil a criação de escores prognósticos que 
possam ser utilizados amplamente. Por exemplo, apesar do 
recente interesse no uso de biomarcadores,29 a avaliação 
destes pode não estar disponível em estabelecimentos de 
saúde afastados dos grandes centros ou com poucos recursos. 
Nohria et al.6 apresentaram uma abordagem clínica prática 
para classificar os pacientes em perfis hemodinâmicos, 
permitindo a predição do prognóstico e guiando o tratamento 
da IC aguda. Esta abordagem depende da experiência do 
médico responsável8,9 e pode perder sua utilidade quando se 
trata de um médico não-especialista em IC. Nossos resultados 
corroboram a falta de acurácia do exame físico cardiovascular,9 
visto que 11% dos pacientes foram classificados como de 
perfil hemodinâmico A e ainda assim considerados casos de 
IC aguda descompensada. 
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Tabela 1 – Dados demográficos e clínicos dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada com fração de ejeção reduzida

Variáveis Total
(N = 463)

Pacientes que 
receberam alta 

hospitalar (n = 421)

Pacientes falecidos 
(n = 42) Valor-p

Demográficas

Idade, anos ± DP 61 ± 16 61 ± 15 58 ± 17 0,27

Sexo masculino, n (%) 141 (30) 127 (30) 14 (33) 0,67

Etiologia da insuficiência cardíaca

Isquêmica, n (%) 155 (33) 141 (33) 14 (33) 0,98

Doença de Chagas, n (%) 53 (11) 43 (10) 10 (24) 0,008

Comorbidades

Hipertensão, n (%) 318 (69) 290 (69) 28 (67) 0,77

Fibrilação atrial, n (%) 109 (23) 101 (23) 8 (19) 0,51

Diabetes mellitus, n (%) 177 (38) 164 (39) 13 (31) 0,31

Insuficiência renal crônica, n (%) 98 (21) 81 (19) 17 (40) 0,001

Dislipidemia, n (%) 162 (35) 150 (36) 12 (29) 0,36

Depressão, n (%) 52 (11) 50 (12) 2 (5) 0,16

Histórico de acidente vascular cerebral, n (%) 56 (12) 46 (11) 10 (24) 0,015

Histórico de câncer, n (%) 18 (4) 14 (3) 4 (9) 0,048

Tratamento

Betabloqueador, n (%) 273 (66) 241 (64) 32 (82) 0,023

Inibidor de ECA/BRA, n (%) 274 (59) 251 (60) 23 (55) 0,50

Diuréticos tiazídicos e de alça, n (%) 311 (67) 277 (66) 34 (81) 0,046

Bloqueadores de canais de cálcio, n (%) 28 (7) 25 (7) 3 (8) 0,80

Digitálicos, n (%) 121 (29) 102 (27) 19 (50) 0,005

Espironolactona, n(%) 182 (44) 156 (41) 26 (67) 0,002

Estatinas, n (%) 139 (33) 127 (34) 12 (31) 0,71

Hemodinâmica

Frequência cardíaca, bpm ± DP 90 ± 23 90 ± 23 82 ± 21 0,025

Pressão arterial sistólica, mmHg ± DP 121 ± 29 122 ± 30 112 ± 26 0,036

Pressão arterial diastólica, mmHg ± DP 76 ± 19 77 ± 19 70 ± 14 0,020

Pressão de pulso, mmHg ± DP 45 ± 18 45 ± 18 43 ± 18 0,30

Pressão de pulso proporcional, % ± DP 37 ± 9 37 ± 9 37 ± 8 0,75

IHA, mmHg⋅bpm ± DP 4 ± 2 4 ± 2 3 ± 2 0,08

IHA < 4 mmHg⋅bpm, n (%) 273 (60) 240 (57) 33 (79) 0,007

FEVE, % ± DP 27 ± 8 27 ± 8 25 ± 6 0,20

Perfil hemodinâmico

        A, % 49 (11) 45 (11) 4 (10) 0,81

        B, % 311 (67) 288 (68) 23 (55) 0,07

        C, % 81 (17) 68 (16) 13 (30) 0,02

        L, % 22 (5) 20 (5) 2 (5) 0,99

Exames laboratoriais*

Hematócrito, %  ± DP 40 ± 7 40 ± 6 38 ± 9 0,07

Hemoglobina, g/dL  ± DP 13 ± 2 13 ± 2 13 ± 2 0,26

Creatinina, mg/dL ± DP 1,5 ± 0,9 1,5 ± 0,8 1,9 ± 0,9 0,001

Ureia, mg/dL ± DP 68 ± 41 65 ± 38 100 ± 50 <0,001

Sódio, mEq/L ± DP 137 ± 13 138 ± 14 136 ± 6 0,51

DP: desvio padrão; ECA: enzima conversora da angiotensina; BRA: bloqueadores dos receptores da angiotensina; IHA: índice hemodinâmico agudo; FEVE: fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo. Valor-p calculado a partir da comparação univariada entre ambos os grupos.*N=412.
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Tabela 2 – Sensibilidade, especificidade, AUC com IC de 95% e melhores valores de corte para mortalidade intra-hospitalar em pacientes com 
insuficiência cardíaca aguda descompensada com fração de ejeção reduzida

Parâmetros prognósticos 
propostos

Análise univariada
Comparação com AUC 
considerando valor de 

IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm

Sensibilidade Especificidade AUC (IC 95%) Valor-p Valor-p

IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm 0,786 0,429 0,607 (0,540-0,674) 0,01 ----

Frequência cardíaca

≤ 74 bpm 0,309 0,750 0,530 (0,456-0,604) 0,39 ----

≤ 88 bpm 0,667 0,513 0,590 (0,514-0,666) 0,03 0,048

≤ 104 bpm 0,857 0,254 0,556 (0,498-0,613) 0,58 ----

Pressão arterial sistólica

≤ 100 0,452 0,698 0,575 (0,496-0,654) 0,04 0,450

≤ 120 0,738 0,430 0,584 (0,513-0,655) 0,04 0,570

≤ 140 0,905 0,190 0,547 (0,498-0,596) 0,14 ----

Pressão arterial diastólica

≤ 60 0,453 0,741 0,596 (0,518-0,676) 0,01 0,830

≤ 73 0,643 0,513 0,578 (0,500-0,655) 0,06 ----

≤ 84 0,857 0,257 0,557 (0,499-0,614) 0,11 ----

AUC: área sob a curva ROC (Receiving Operating Characteristic); IC: intervalo de confiança; IHA: índice hemodinâmico agudo.

A medição da frequência cardíaca e a pressão arterial está 
disponível em praticamente qualquer estabelecimento de 
saúde, tem boa acurácia e requer treinamento mínimo.11,12 
Estudos anteriores tentaram utilizar estes parâmetros como 
fatores prognósticos na IC aguda descompensada. A relação 
entre frequência cardíaca e prognóstico é conhecida há 
décadas, e com o advento dos betabloqueadores e, mais 
recentemente, da ivabradina, frequências cardíacas baixas 
são um alvo no tratamento da IC estável.19 Além disso, a 
incompetência cronotrópica também é um marcador de 
risco: pacientes cujas frequências cardíacas não aumentam 
durante o exercício físico têm prognósticos piores que 
aqueles com frequências cardíacas de reserva normais, 
mesmo com o uso de betabloqueadores.20,21 Apesar de 
estudos terem determinado o aumento esperado na 
frequência cardíaca durante um teste de esforço,20,21 não 
há valores de referência para o aumento da frequência 
cardíaca em situações do tipo “luta ou fuga” como é o 
caso das admissões em serviços de emergência. Pacientes 
japoneses com IC aguda descompensada admitidos com 
frequências cardíacas acima de 120 bpm apresentaram 
menores índices de mortalidade que aqueles admitidos 
com frequências cardíacas menores.15 Entretanto, uma 
alta frequência cardíaca foi considerada um preditor 
independente de mortalidade a curto prazo em pacientes 
com IC aguda descompensada em outros estudos.16,30,31 

O registro OPTIMIZE-HF14 observou que pressão arterial 
sistólica abaixo de 120 mmHg identificava pacientes com 
IC aguda descompensada que possuíam um prognóstico 
ruim apesar dos tratamentos. Baixa pressão arterial sistólica 
também indicou risco a curto prazo numa coorte europeia.13 
Neste estudo, a pressão arterial abaixo de 120 mmHg não 

estava independentemente relacionada à mortalidade de 
acordo com a análise multivariada. Pacientes do registro 
BREATHE eram mais jovens, e os protocolos de tratamento 
estavam mais atualizados que aqueles utilizados nos 
outros estudos (quase uma década antes). Além disso, 
esses dois estudos13,14 incluíram pacientes com fração de 
ejeção preservada ou reduzida, e o valor prognóstico da 
pressão arterial pode variar de acordo com a fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo.32 Baixa pressão de pulso foi 
definida como um preditor independente de mortalidade 
na IC aguda descompensada pelo estudo VMAC-HF.33 O 
tratamento da IC evoluiu substancialmente desde então, o 
que pode explicar a falta de poder prognóstico da pressão 
de pulso em nosso estudo.

A interação intrínseca entre pressão arterial e frequência 
cardíaca e como elas são influenciadas por medicamentos 
para IC pode ter influenciado os resultados de estudos 
prévios considerando cada um destes parâmetros. Até onde 
sabemos, este é o primeiro estudo a apresentar um índice que 
combina a análise da frequência cardíaca e pressão de pulso 
de pacientes com IC aguda descompensada e demonstrar 
que sua capacidade como ferramenta prognóstica é superior 
àquelas da frequência cardíaca ou pressão arterial sozinhas. 

Limitações
Esta análise possui limitações. Primeiramente, a mortalidade 

intra-hospitalar foi baseada no registro feito por pesquisadores 
e não foi confirmada. Na realidade, registros são estudos 
observacionais, e análises quanto à adequação do tratamento 
a cada paciente não estavam no escopo de nosso estudo. 
Considerando que nosso principal objetivo foi analisar a 
utilidade de um índice facilmente obtido no momento da 
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Tabela 3 – Análise multivariada para predição da mortalidade intra-hospitalar incluindo diferentes parâmetros hemodinâmicos não-invasivos.
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

AIC 137,0 136,3 135,6 135,7 133,7

Valor-p 
em comparação com Modelo 0 0,294 0,183 0,113 0,116 0,035

Parâmetro RC
IC 95% p RC

IC 95% p RC
IC 95% p RC

IC 95% p RC
IC 95% p

Doença de Chagas 0,089
0,006-0,171 0,035 0,784

-0,006-0,163 0,071 0,080
-0,003-0,164 0,060 0,777

-0,006-0,162 0,071 0,765
-0,007-0,160 0,072

DRC 0,104
0,041-0,167 0,001 0,104

0,040-0,167 0,001 0,107
0,044-0,170 0,001 0,100

0,037-0,164 0,002 0,112
0,048-0,175 0,001

Histórico de acidente vascular 
cerebral

0,840
0,054-0,163 0,036 0,089

0,011-0,168 0,025 0,093
0,014-0,170 0,021 0,858

0,007-0,164 0,032 0,092
0,013-0,169 0,022

Histórico de câncer 0,143
0,011-0,276 0,033 0,148

0,016-0,281 0,028 0,139
0,007-0,271 0,039 0,139

0,007-0,272 0,038 0,140
0,009-0,273 0,037

Betabloqueadores 0,168
-0,40-0,073 0,563 0,196

-0,037-0,076 0,497 0,180
-0,038-0,074 0,531 0,021

-0,035-0,077 0,463 0,172
-0,394-0,073 0,551

Diuréticos tiazídicos e de alça -0,005
-0,066-0,057 0,887 -0,003

-0,065-0,058 0,918 -0,005
-0,066-0,057 0,884 -0,004

-0,065-0,058 0,909 -0,006
-0,068-0,056 0,850

Digitálicos 0,053
-0,009-0,115 0,096 0,056

-0,005-0,117 0,073 0,538
-0,007-0,115 0,086 -0,003

-0,007-0,115 0,086 0,515
-0,009-0,113 0,100

Espironolactona 0,540
-0,004-0,112 0,068 0,527

-0,005-0,110 0,075 0,053
-0,004-0,111 0,071 0,053

-0,004-0,111 0,072 0,053
-0,005-0,110 0,074

Frequência cardíaca ≤ 88 bpm 0,277
-0,025-0,080 0,627

Pressão arterial sistólica 
≤ 100 mmHg

0,380
-0,018-0,094 0,188

≤ 120 mmHg 0,042
-0,010-0,095 0,117

Pressão arterial diastólica ≤ 60 
mmHg

0,046
-0,012-0,105 0,121

IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm 0,061
0,007-0,114 0,025

AIC: critério de informação de Akaike; RC: razão de chance; IC: intervalo de confiança; DRC: doença renal crônica; IHA: índice hemodinâmico agudo. O Modelo 
0 incluiu doença de Chagas como etiologia da insuficiência cardíaca, doença renal crônica, histórico de câncer, uso contínuo de betabloqueadores, diuréticos 
tiazídicos e de alça, digitálicos e espironolactona. Os Modelos 1 a 5 incluíram todas as variáveis do Modelo 0 mais um parâmetro e valor de corte da seguinte 
forma: o Modelo 1 considerou frequência cardíaca ≤ 88 bpm; o Modelo 2 considerou pressão arterial sistólica ≤ 100 mmHg, o Modelo 3 considerou pressão arterial 
sistólica  ≤ 120 mmHg, o Modelo 4 considerou pressão arterial diastólica ≤ 60 mmHg e o Modelo 5 considerou IHA ≤ 4 mmHg⋅bpm.

admissão do paciente no setor de emergência e que os testes 
de troponina e BNP (peptídeo natriurético cerebral) não 
estão disponíveis em todos os estabelecimentos de saúde 
brasileiros, parâmetros laboratoriais não foram incluídos 
em nosso modelo. 

Os dados do registro não foram obtidos através de um 
protocolo padronizado, portanto as medições de pressão 
arterial e frequência cardíaca podem ter sido realizadas 
com equipamentos diferentes. De qualquer maneira, estes 
são sinais vitais que requerem treinamento mínimo para 
sua medição.11,12 Além disso, o fato de não existir uma 
padronização neste caso aumenta a aplicabilidade clínica 
do nosso índice, já que reflete resultados reais.

É importante notar que os resultados apresentados 
neste estudo se restringem a pacientes com fração de 
ejeção reduzida. O estudo foi conduzido entre 2011 
e 2012, antes da aprovação de medicamentos novos 
como a ivabradina e sacubitril-valsartana,19 que poderiam 
influenciar o IHA.

A população brasileira é muito diversa quanto à etnia e 
acesso a estabelecimentos de saúde, e este estudo incluiu 
hospitais públicos e privados de todas as regiões do país.23 
Embora a generalização de nossos resultados possa ser 
limitada, é importante enfatizar que os dados clínicos 
e demográficos dos pacientes incluídos neste estudo são 
semelhantes aos de outras coortes.14,16,30,31
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Figura 2 – Razão de chance, calculada a partir de um modelo de regressão multivariada que incluiu etiologia da insuficiência cardíaca, comorbidades, uso de 
medicamentos e índice hemodinâmico de pacientes admitidos com insuficiência cardíaca aguda descompensada com fração de ejeção reduzida (N = 463). IHA: índice 
hemodinâmico agudo.

Figura 3 – Índices de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada com fração de ejeção reduzida de acordo com a 
presença de fatores prognósticos. *p < 0,05 quando comparado ao “Não” no mesmo índice prognóstico.
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É importante ressaltar que a AUC da análise do IHA foi 
relativamente pequena. Mesmo assim, sua sensibilidade foi 
boa e pode ser útil na orientação de médicos emergencistas 
na triagem de pacientes. 

Conclusão
Diferentes fatores prognósticos têm sido propostos para 

a IC aguda descompensada. Entretanto, muitos dependem 
de biomarcadores, treinamento de pessoal e recursos 
tecnológicos, que nem sempre estão disponíveis. O IHA 
consiste num fator prognóstico de mortalidade intra-hospitalar 
prático, objetivo e facilmente obtido em pacientes com IC 
aguda descompensada. Futuros estudos prospectivos deverão 
avaliar a reprodutibilidade destes resultados em outras 
populações.
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Embora a insuficiência cardíaca aguda (ICA) esteja 
associada a mortalidade hospitalar significativa (em torno 
de 9-11% de acordo com a taxa de mortalidade no registro 
BREATHE) e altas taxas de reinternação após a alta, as opções 
para o manejo desses pacientes permanecem limitadas.1

Uma vez que a sobrevida global é determinada principalmente 
pelo manejo inicial, uma estratificação de risco individual precisa 
e precoce pode ajudar os médicos a escolher a intensidade do 
cuidado necessário e promover a tomada de decisões médicas 
feita sob medida, com melhora do prognóstico.2

O artigo de Castro et al.3 fornece uma ferramenta simples, 
a ser utilizada à beira do leito, para estratificar a população 
de pacientes com ICA com fração de ejeção reduzida, 
com base no cálculo do índice hemodinâmico agudo (IHA) 

( IHA=  )que 

morreram, o que alguns estudos sugerem estar associado a 
maior mortalidade, especialmente em pacientes com IC e 
fibrilação atrial.7

O achado de que a PAS baixa estava associada à 
mortalidade também é consistente com outros estudos que 
demonstraram a importância prognóstica desse parâmetro, 
provavelmente porque PAS baixa e pressão de pulso 
estreita proporcional são marcadores de hipoperfusão.7 O 
registro OPTIMIZE-HF4 mostrou que valores de PAS abaixo 
de 120 mmHg caracterizavam os pacientes com ICA que 
apresentavam prognóstico desfavorável apesar da terapia 
medicamentosa, mas no estudo atual, a pressão arterial abaixo 
de 120 mmHg não foi independentemente relacionada à 
mortalidade em uma análise multivariada. 

Hipotetizaram que a PAS elevada na admissão observada 
na maioria dos pacientes com ICA pode estar relacionada à 
ativação neuro-hormonal e de citocinas resultando em pós-
carga aumentada, mas a fisiopatologia pode diferir em pacientes 
que apresentam PAS baixa e, consequentemente, pressão de 
pulso baixa, o que mais provavelmente pode significar doença 

em estágio avançado ou terminal com baixo débito cardíaco 
e sinais de hipoperfusão de órgãos. Também é razoável supor 
que pacientes com uma PAS elevada podem responder 
mais favoravelmente a vasodilatadores e antagonistas neuro-
hormonais. No entanto, nenhum dos agentes farmacológicos 
estudados em ensaios recentes (vasodilatadores, inodilatadores 
e sensibilizadores de cálcio) melhorou os resultados clínicos.5,8

Além disso, a maioria das estimativas de risco foram 
derivadas de conjuntos de dados de ensaios clínicos, que 
podem não ser representativos de grandes populações de 
pacientes internados por IC.1 Além disso, o número de 
variáveis   e funções matemáticas envolvidas frequentemente 
requerem acesso a um computador ou calculadora eletrônica 
para gerar um escore e determinar o risco, tornando-os 
impraticáveis   para avaliação à beira do leito, e dependem da 
medição de biomarcadores, treinamento da equipe médica 
e tecnologia que pode não estar amplamente disponível.4,9 
Em contraste, as medidas de FC e PA estão disponíveis em 
praticamente todos os locais de serviços de saúde com boa 
precisão e requerem treinamento mínimo, o que torna o IHA 
um marcador prognóstico prático, objetivo e de fácil obtenção.

Algumas limitações deste estudo devem ser reconhecidas. 
Este foi um estudo observacional incluindo menos de 500 
pacientes, potencialmente não representativo de toda a 
população de pacientes com ICA e seus achados devem ser 
considerados como geradores de hipóteses e posteriormente 
validados em estudos prospectivos em outras populações.

Os resultados de estudos baseados em registros, como o 
Registro BREATHE, podem ajudar adicionalmente a definir 
modelos úteis para o desenho de ensaios clínicos para avaliar 
terapias para IC, uma vez que permitem que o risco seja 
equilibrado entre os grupos de tratamento e permitem critérios 
de inclusão seletivos para incluir apenas pacientes com alto 
risco de mortalidade intra-hospitalar. Eles também contribuem 
para o desenvolvimento de um modelo de predição de risco 
clínico para ICA, permitindo que os médicos estejam mais bem 
equipados para otimizar a utilização de recursos hospitalares 
com base em estimativas de risco específicas do paciente e, 
adicionalmente, as decisões terapêuticas podem eventualmente 
ser guiadas por estimativas de risco. Pacientes com estimativa 
de menor risco podem ser tratados com monitoramento menos 
intensivo e terapias disponíveis em uma unidade de telemetria 
ou enfermaria de hospital, enquanto um paciente com maior 
risco estimado pode necessitar de tratamento mais intensivo em 
uma unidade de terapia intensiva ou coronariana.2 Entretanto, 
devemos ter em mente que esses modelos aprimoram, mas não 
substituem, a avaliação do médico.DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20201294

87

https://orcid.org/0000-0002-8745-3541
https://doi.org/10.36660/abc.20201294


Minieditorial

Alegria
Índice Hemodinâmico Agudo

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):87-88

1. Adams KF Jr, Uddin N, Patterson JH. Clinical predictors of in-hospital 
mortality in acutely decompensated heart failure-piecing together the 
outcome puzzle. Congest Heart Fail. 2008 May-Jun;14(3):127-34. 

2. Lancellotti P, Ancion A, Magne J, Ferro G, Piérard LA. Elevated heart rate at 
24–36 h after admission and in-hospital mortality in acute in non-arrhythmic 
heart failure. Int J Cardiol. 2015;182(2015):426–30 

3. Castro RRT, Lechnewski L, Homero A, Albuquerque DC, Rohde LE, Almeida 
D, et al.  Indice hemodinâmico agudo prediz mortalidade intra-hospital 
de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Arq Bras 
Cardiol. 2021; 116(1):77-86.

4. Fonarow G, Adams Jr K, Abraham WT, Yancy CW, Boscardin WJ. Risk 
Stratification for In-Hospital Mortality in Acutely Decompensated 
Heart Failure-Classification and Regression Tree Analysis. JAMA. 
2005;293(5):572-80.

5. Abraham WT, Fonarow GC, Albert NM, Stough WG, GheorghiadeM, 
Greenberg BH, et al. Predictors of in-hospital mortality in patients 

hospitalized for heart failure: insights from the Organized Program to 
Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure 
(OPTIMIZE-HF). J Am Coll Cardiol. 2008 Jul 29;52(5):347-56. 

6. Zweerink A, Lingen AC, Handoko ML, Rossum AC, Allaart CP. 
Chronotropic Incompetence in Chronic Heart Failure. Circ Heart Fail. 
2018 Aug;11(8):e004969. 

7. Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-associated mortality: a 
systematic review and meta-analysis of the literature. Eur Heart J. 2015 
Jul 21;36(28):1831-8. 

8. Gheorghiade M, Abraham W, Albert N et al. Systolic Blood Pressure 
at Admission,Clinical Characteristics, and Outcomes in Patients 
Hospitalized With Acute Heart Failure. JAMA. 2006;296(18):2217-26.

9. Marchetti M, Antoine B, Olivier M, Lardeur J, Guenezan J, Marjanovic 
N. Predictors of 30-day mortality in patients admitted to emergency 
departments for acute heart failure. Am J Emerg Med. 2016; 35(3):444-7.

Referências

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da licença de atribuição pelo Creative Commons

88



Artigo Original

Tendência da Mortalidade por Doenças Cerebrovasculares no 
Brasil (1996-2015) e Associação com Desenvolvimento Humano e 
Vulnerabilidade Social
Cerebrovascular Disease Mortality Trend in Brazil (1996 To 2015) and Association with Human Development 
Index and Social Vulnerability

Carlos Dornels Freire de Souza,1  Denilson José de Oliveira,2 Leonardo Feitosa da Silva,1 Camila Damasceno dos 
Santos,2 Monaliza Coelho Pereira,2 João Paulo Silva de Paiva,1 Thiago Cavalcanti Leal,1 Renato de Souza Mariano,3 
Amanda Karine Barros Ferreira de Araújo,1 Jussara Almeida de Oliveira Baggio1

Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca,1 Arapiraca, AL - Brasil
Faculdade São Francisco de Juazeiro,2 Juazeiro, BA - Brasil
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – UPAE,3 Petrolina, RE - Brasil

Correspondência: Carlos Dornels Freire de Souza •
Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca – Medicina – Av. Manoel Severino Barbosa. CEP 57309-005, Arapiraca, AL – Brasil
E-mail: carlos.freire@arapiraca.ufal.br
Artigo recebido em 08/08/2019, revisado em 05/11/2020, aceito em 27/12/2019

DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20190532

Resumo

Fundamento: As doenças cerebrovasculares (DCBV) constituem a segunda causa de mortes no mundo. 

Objetivo: Analisar a tendência da mortalidade por DCVB no Brasil (1996-2015) e associação com o índice de desenvolvimento 
humano (IDH) e o índice de vulnerabilidade social (IVS). 

Métodos: Trata-se de estudo ecológico envolvendo as taxas de mortalidade padronizadas por DCBV. Os dados dos 
óbitos foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade e os dados populacionais, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. Para as análises temporais, foi utilizado o modelo de regressão por pontos de inflexão, 
sendo calculado o percentual de variação anual (annual percent change [APC]) e médio do período (average annual 
percent change [AAPC]), com intervalo de confiança de 95% e significância de 5%. As tendências foram classificadas em 
crescente, decrescente ou estacionária. O modelo de regressão multivariada foi utilizado para testar a associação entre 
a mortalidade por DCBV, IDH e IVS. 

Resultados: Foram registrados 1.850.811 óbitos por DCBV no período estudado. Observou-se redução da taxa de 
mortalidade nacional (APC: -2,4; p = 0,001). Vinte unidades federativas apresentaram tendências significativas, sendo 
13 de redução, incluindo todos das regiões Centro-Oeste (n = 4), Sudeste (n = 4) e Sul (n = 3). O IDH teve associação 
positiva e o IVS, associação negativa com a mortalidade (p = 0,046 e p = 0,026, respectivamente). 

Conclusão: O estudo mostrou comportamento epidemiológico desigual da mortalidade entre as regiões, sendo maior 
nos estados do Sudeste e Sul, porém com tendência significativa de redução, e menor nos estados do Norte e Nordeste, 
mas com tendência significativa de crescimento. O IDH e o IVS associaram-se com a mortalidade. (Arq Bras Cardiol. 
2021; 116(1):89-99)

Palavras-chave: Encefalopatias/mortalidade; Epidemiologia; Desenvolvimento da Comunidade; Vulnerabilidade 
Social; Estudos de Séries Temporais; Morbimortalidade; Acidente Vascular Cerebral/mortalidade; Serviços Médicos de 
Emergência/organização e administração.

Abstract
Background: Cerebrovascular diseases (CBVD) are the second major cause of death in the world. 

Objective: To analyze the mortality trend of CBVD in Brazil (1996 to 2015) and its association with Human Development Index (HDI) and the 
Social Vulnerability Index (SVI). 

Methods: This is an ecological study. We analyzed the mortality rate standardized by CBVD. Death data were obtained from the Mortality 
Information System (SIM) and populational data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The model of regression by 
inflection points (Joinpoint regression) was used to perform the temporal analysis, calculating the Annual Percent Change (APC) and Average 
Annual Percent Change (AAPC), with 95% of confidence interval and a significance of 5%. Trends were classified as increasing, decreasing or 
stationary. A multivariate regression model was used to analyze the association between mortality by CBVD, HDI and SVI. 
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Results: During this period, 1,850,811 deaths by CBVD were recorded. We observed a reduction in the national mortality rate (APC -2.4; p = 
0.001).  Twenty federation units showed a significant trend, of which 13 showed reduction, including all states in the Midwest (n=4), Southeast 
(n=4) and South (n=3). The HDI was positively associated and the SVI was negatively associated with mortality (p = 0.046 and p = 0.026, 
respectively). 

Conclusion: An unequal epidemiological course of mortality was observed between the regions, being higher in the Southeast and South states, 
with a significative tendency of reduction, and lower in the North and Northeast states, but with a significative tendency of increase. HDI and 
SVI showed an association with mortality. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):89-99)

Keywords: Brain Diseases/mortality; Epidemiology; Community Development; Social Vulnerability; Time Seies Studies; Morbimortality; Stroke/
mortality; Emergency Medical Emergencies/organization and administration.
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Introdução
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm ocupado 

lugar de destaque no cenário epidemiológico, representando 
atualmente o maior problema global de saúde, causando cerca 
de 38 milhões de mortes anualmente (70% de todos os óbitos), 
sendo 16 milhões delas consideradas prematuras (idade inferior 
a 70 anos).1 No Brasil, aproximadamente 75% dos óbitos são 
causados pelas DCNT, o que representa mais de 1 milhão de 
mortes a cada ano.2

O grupo das DCNT é composto por quatro subgrupos: 
cardiovasculares (DCV), câncer, doença respiratória crônica 
e diabetes melito. Dentre as DCV, destacam-se as doenças 
cerebrovasculares (DCBV), que figuram como a segunda causa 
de mortalidade no mundo, ficando atrás apenas das doenças 
isquêmicas do coração. Juntas, elas foram responsáveis por 15,2 
milhões de mortes em 2016.1,3 

Dentre os países da América Latina, o Brasil apresenta 
uma das maiores taxas de mortalidade por DCBV. Nas últimas 
décadas, houve um aumento expressivo do número de óbitos, 
passando de 104 mil, em 1990, para 144 mil, em 2015. Por 
outro lado, o país tem experimentado uma redução da taxa de 
mortalidade, sobretudo a precoce, que decresceu de 51,4% 
em 1990, para 35,1% em 2015.4

Considerando que o impacto das DCBV na morbimortalidade 
é um desafio para o desenvolvimento econômico e social 
das nações, sobretudo nos países em desenvolvimento, os 
quais concentram cerca de 80% de todos os óbitos,1,5 o 
monitoramento do comportamento temporal dos indicadores 
no Brasil, um país de dimensões continentais e com importantes 
desigualdades socioespaciais, é de fundamental importância 
para a definição de políticas públicas que possam impactar na 
situação de saúde da população.6 

Nesse sentido, este trabalho objetivou analisar a tendência 
da mortalidade por DCVB no Brasil (1996-2015) e a associação 
com o índice de desenvolvimento humano (IDH) e o índice de 
vulnerabilidade social (IVS).

Métodos

Desenho do estudo, população e período

Trata-se de um estudo ecológico envolvendo todos os 
óbitos DCBV ocorridos no Brasil no período de 1996 a 2015 
e o IDH e o IVS. Adotou-se como unidades de análise o Brasil, 
suas grandes regiões e as unidades da federação.

Variáveis estudadas
Foram analisadas variáveis sociodemográficas: gêmero 

(masculino, feminino e ignorado), faixa etária em anos (0-4, 
5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 
80 e mais e idade ignorada), escolaridade em anos (nenhuma, 
1-3, 4-7, 8-11, 12 ou mais e escolaridade ignorada) e estado 
civil (solteiro, casado, viúvo, separado, outro e estado civil 
ignorado). Para a análise de série temporal, foi incluída a 
variável taxa de mortalidade padronizada por idade e sexo 
em decorrência das DCBV. Para o componente de associação, 
foram selecionados dois índices sociais: i) o IDH e suas três 
dimensões (longevidade, educação e renda) e ii) o IVS e suas 
três dimensões (infraestrutura urbana, capital humano e renda 
e trabalho). Esses dois índices mensuram, respectivamente, o 
grau de desenvolvimento humano e o grau de vulnerabilidade 
social a que uma população está exposta.

Fonte de dados e coleta
Os dados dos óbitos foram coletados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 
Saúde (http://datasus.saude.gov.br/).7 Considerou-se o 
Código Internacional de Doenças (CID-10) I60 a I69 – I60: 
hemorragia subaracnoide; I61: hemorragia intracerebral; 
I62: outras hemorragias intracranianas não traumáticas; I63: 
infarto cerebral; I64: acidente vascular cerebral (AVC) não 
especificado como hemorrágico ou isquêmico; I65: oclusão/
estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em 
infarto cerebral; I66: oclusão/estenose de artérias cerebrais 
que não resultam em infarto cerebral; I67: outras doenças 
cerebrovasculares; I68: transtornos cerebrovasculares em 
doenças classificadas em outra parte; I69: sequelas de doenças 
cerebrovasculares.8 Os dados populacionais necessários ao 
cálculo dos indicadores foram obtidos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).9 

Para a obtenção das taxas, foram utilizadas as seguintes 
equações: 

a) Taxa de mortalidade anual: nº de óbitos por DCBV no 
local e ano/população no local e ano × 100.000 habitantes.

b) Taxa de mortalidade do período (1996-2015): média de 
óbitos por DCBV da série temporal (1996-2015)/população 
do meio do período × 100.000. 

Por fim, o IDH foi obtido do atlas de desenvolvimento 
humano (http://atlasbrasil.org.br/2013/) e o IVS, do atlas de 
vulnerabilidade social (http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/), 
tendo como base o ano de 2010. Salienta-se que os dados 
de IDH e IVS somente são calculados nos anos censitários.
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Padronização das taxas de mortalidade
Para a redução dos efeitos da estrutura demográfica 

populacional, as taxas brutas foram padronizadas por gênero 
e idade pelo método direto, considerando-se como população 
padrão a brasileira do ano de 2010 (ano censitário) e as 
seguintes faixas etárias: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 
40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e 80 ou mais.

Tratamento estatístico
Para a análise temporal, foi utilizado o modelo de regressão 

por pontos de inflexão (joinpoint regression model). O modelo 
testa se uma linha com múltiplos segmentos é mais adequada 
para explicar o comportamento temporal de um conjunto de 
dados quando comparada com uma linha reta ou com menos 
segmentos. Desse modo, o joinpoint possibilita identificar a 
tendência de cada indicador (se estacionária, crescente ou 
decrescente), os pontos no tempo em que há modificação 
nessa tendência (joins), bem como a variação percentual anual 
(annual percent change [APC]) e do período total (average 
annual percent change [AAPC]).10 Na configuração do modelo, 
foram adotados os seguintes parâmetros: número mínimo de 
joins: zero; número máximo de joins: três; seleção do melhor 
modelo: teste de permutação de Monte Carlo (n = 4.499 
permutações); método de autocorrelação dos erros: método 
baseado na data; intervalo de confiança: 95% (IC 95%); e 
nível de significância: 5%. 

Para a análise de associação entre os indicadores sociais e 
a taxa padronizada de mortalidade, adotou-se o modelo de 
regressão multivariada (ordinary least square [OLS]).

Para as análises, foram utilizados os softwares Joinpoint 
Regression 4.5.0.1 (National Cancer Institute, USA), GeoDa 
1.10.0.8 (Universityof Illinois at Urbana- Champaign, USA) e 
QGis 2.14.11 (Open Source Geospatial Foundation, USA). 
As malhas territoriais necessárias para a confecção dos mapas 
foram provenientes do IBGE.

Aspectos éticos
Por utilizar dados secundários de domínio público, nos 

quais não é possível a identificação dos sujeitos, dispensou-se 
a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Resultados
Entre 1996 e 2015, foram registrados 1.850.811 óbitos por 

DCBV no Brasil, expressando uma média de 92.540 casos/ano. 
Desse total, 50,68% (n = 938.044) ocorreram em indivíduos 
do gênero masculino e 77,80% (n = 1.440.170) em idosos. Ao 
estratificar segundo gênero, observou-se que a única faixa etária 
na qual a proporção de mulheres ultrapassou a de homens 
foi em indivíduos com idade igual ou superior a 80 anos. 
Destacou-se ainda a baixa escolaridade, uma vez que 39,94% 
(n = 739.233) eram analfabetos ou tinham até três anos de 
estudo. Nessa variável, observou-se uma elevada proporção de 
campos ignorados (38,29%/ n = 708.685) (Tabela 1).

Ao longo da série temporal, a taxa de mortalidade por 
DCBV na população brasileira, considerando ambos os 
gêneros, apresentou tendência linear de redução (APC 
-2,4%; IC 95% -2,7 a -2,0; p = 0,001), passando de 72,3/100 

mil (1996) para 46,4/100 mil (2015). Comportamentos 
semelhantes foram observados na população masculina 
(APC -2,3%; IC 95% -2,6 a -1,9; p = 0,001) e na feminina 
(APC -2,4%; IC 95% -2,8 a -2,0; p = 0,001), cujas taxas 
reduziram de 77,8 e 71,4/100 mil para 51,1 e 45,2/100 mil, 
respectivamente (Figura 1).

Ainda conforme a Figura 1, observa-se que a distribuição 
espacial das taxas médias é heterogênea, sendo maior nos 
estados das regiões Sudeste e Sul e menor no Norte. As 
maiores taxas médias gerais foram observadas nos estados 
do Paraná (75/100 mil) e Espírito Santo (71,3/100 mil), e as 
menores nos estados do Rio Grande do Norte (40,9/100 mil) 
e Bahia (48,0/100 mil). Esse mesmo cenário se repetiu para 
a mortalidade masculina (Paraná com 83,4/100 mil e Espírito 
Santo com 79,8/100 mil). Na população feminina, as maiores 
taxas foram observadas no Paraná (71,2/100 mil) e Rio Grande 
do Sul (69,2/100 mil) e as menores no Rio Grande do Norte 
(40,7/100 mil) e Bahia (49,1/100 mil).

Na etapa seguinte, analisou-se a tendência das taxas de 
mortalidade considerando toda a série temporal completa 
(1996-2015). A região Norte foi a única que apresentou 
tendência de crescimento da mortalidade na população geral 
(APC 0,4%; IC 95% 0,1 a 0,8; p < 0,001) e masculina (APC 
0,7%; IC 95% 0,3 a 1,1; p < 0,001). As regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul apresentaram tendência decrescente, tanto 
na população geral quanto na masculina e feminina, com 
destaque para a região Sudeste com maior redução percentual 
na (APC 3,8%) (Tabela 2).

Na análise estratificada por unidade da federação, 20 estados 
apresentaram tendências significativas, sendo sete de crescimento 
e 13 de redução. Todos os estados das regiões Centro-Oeste, 
Sul e Sudeste apresentaram tendências decrescentes, com 
destaque para o Rio de Janeiro e Santa Catarina, com os maiores 
percentuais de redução. Por outro lado, dos sete estados com 
tendência de crescimento, cinco estão situados na região 
nordeste (Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas e Sergipe) e dois 
no Norte (Amazonas e Tocantins) (Tabela 2).

Quanto ao IDH, apenas o Distrito Federal foi classificado 
como muito alto (IDH 0,824). Todos os estados do Nordeste 
e cinco do Norte apresentaram IDH médio (entre 0,600 e 
0,699), destacando-se Alagoas e Maranhão com valores mais 
baixos (IDH 0,631 e 0,639, respectivamente). Em paralelo, esses 
mesmos estados das regiões Norte e Nordeste apresentaram os 
maiores valores no IVS, destacando-se o Maranhão com IVS 
muito alto (IVS 0,521). Todos os oito estados classificados como 
alta vulnerabilidade social estão situados nas regiões Norte (n 
= 4) e Nordeste (n = 4) (Figura 2).

O modelo de regressão temporal mostrou ainda que 
os estados das regiões Norte e Nordeste foram os que 
apresentaram o maior número de segmentos na série 
temporal (joins), representando maior oscilação nas taxas 
ao longo dos anos. Ao analisar a mortalidade geral no 
Nordeste, por exemplo, quatro segmentos temporais 
foram encontrados: crescimento discreto (1996-2003), 
comportamento estacionário (2003-2006), tendência de 
redução (2006-2010) e novamente um comportamento 
estacionário (2010-2015). Dentre os estados dessa região, 
apenas a Bahia apresentou comportamento linear (Tabela 3).
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Por fim, o modelo de regressão mostrou associação 
positiva entre a taxa média de mortalidade e o IDH municipal 
(p = 0,046) e sua dimensão renda (p = 0,029), e associação 
negativa com o IVS (p = 0,026) e em duas dimensões: capital 
humano (p = 0,046) e renda e trabalho (p = 0,018) (Tabela 4).

Discussão
 O Brasil apresenta uma das maiores taxas de mortalidade 

por DCBV dentre os países da América Latina e ainda 
muito superior ao de nações desenvolvidas.11 Todavia, um 
comportamento temporal de declínio da taxa nacional tem 
sido observado ao longo das últimas décadas,1 tanto na 

população masculina quanto na feminina, corroborando a 
literatura existente nacional e internacional.12-15 

Muitos autores têm destacado que tal redução da 
mortalidade pode ser explicada pela ampliação do acesso aos 
serviços de saúde e da adoção de estratégias de prevenção.14,15 
No Brasil, destaca-se a implantação da atenção primária à 
saúde (APS), que, por meio da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) desenvolve ações de controle de fatores de risco, a 
exemplo do incentivo à prática de atividade física e da adoção 
de hábitos alimentares salutares, programa de controle do 
tabagismo, diagnóstico e acompanhamento sistemático das 
condições crônicas (p. ex., hipertensão e diabetes) e acesso 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos óbitos por DCBV, segundo gênero – Brasil (1996-2015)

Variáveis

Masculino
n = 938.044

(50,68%)

Feminino
n = 912.202 

(49,29%)

Ignorado
n = 565 
(0,03%)

Total de Óbitos
n = 1.850.811

(100%) 

n % n % n % n %

Faixa etária

0-4 1.012 55,95 793 43,83 4 0,22 1.809 1,00

5-9 565 53,25 496 46,75 0 0,00 1.061 0,06

10-14 999 54,44 834 45,45 2 0,11 1.835 0,10

15-19 1.998 55,27 1.616 44,70 1 0,03 3.615 0,20

20-29 7.158 52,66 6.426 47,27 10 0,07 13.594 0,73

30-39 21.278 50,09 21.186 49,87 17 0,04 42.481 2,30

40-49 62.652 50,98 60.217 48,99 37 0,03 122.906 6,64

50-59 124.934 56,74 95.185 43,23 65 0,03 220.184 11,90

60-69 200.551 57,92 145.578 42,05 106 0,03 346.235 18,71

70-79 268.228 53,12 236.627 46,85 135 0,03 504.990 27,28

80 e mais 246.717 41,89 342.104 58,09 124 0,02 588.945 31,81

Idade ignorada 1.952 61,85 1.140 36,12 64 2,03 3.156 0,17

Escolaridade

Nenhuma 162.163 42,91 215.672 57,07 90 0,02 377.925 20,42

1-3 anos 192.038 53,15 169.257 46,84 13 0,01 361.308 19,52

4-7 anos 126.285 53,86 108.156 46,13 11 0,01 234.452 12,67

8-11 anos 54.461 54,17 46.075 45,83 6 0,01 100.542 5,43

12 anos e mais 29.083 57,64 21.369 42,35 4 0,01 504.56 2,73

1-8 anos* 4.868 53,92 4.158 46,06 2 0,02 9.028 0,49

9-11 anos* 4.551 54,08 3.860 45,87 4 0,05 8.415 0,45

Ignorado 364.595 51,45 343.655 48,49 435 0,06 708.685 38,29

Estado Civil

Solteiro 163.672 47,22 182.828 52,75 87 0,03 346.587 18,73

Casado 499.651 67,31 242.565 32,67 143 0,02 742.359 40,11

Viúvo 152.794 28,22 388.484 71,76 124 0,02 541.402 29,25

Separado 40.958 59,29 28.116 40,70 6 0,01 69.080 3,73

Outro 12.235 64,02 6.875 35,97 1 0,01 19.111 1,03

Ignorado 68.734 51,96 63.334 47,88 204 0,16 132.272 7,15

*Diferentes agrupamentos de escolaridade se devem às mudanças ocorridas no formulário de declaração de óbito (DO) em 2011.
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à assistência farmacêutica.16,17 Entre 1998 e 2017, houve uma 
intensa expansão do número de equipe de saúde da família, 
passando de pouco mais de 2 mil para 41 mil, alcançando uma 
cobertura de 70% da população brasileira, o que corresponde 
a aproximadamente 143 milhões de pessoas.17,18 Estudos têm 
mostrado associação entre a expansão da atenção primária e 
a redução da mortalidade por doenças como infarto agudo 
do miocárdio e doenças cerebrovasculares.19

Além da APS, o Brasil também avançou consideravelmente 
no atendimento ao paciente com DCBV. Em 1997, foi 
implantada a primeira unidade de AVC no Brasil, situada 
em Joinville-SC. A partir dessa experiência, em 2008, o 
Ministério da Saúde iniciou a organização da rede nacional 

de atendimento ao AVC, resultando na promulgação da 
portaria nº 665/2012, com a finalidade de implantar serviços 
de referência em todo o país.20,21 

Outra ação importante diz respeito ao Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT. Implantado 
em 2011 pelo Ministério da Saúde, o plano estabeleceu 
um conjunto de metas para o país, como a redução da 
mortalidade prematura por DCNT, da prevalência de 
tabagismo e do consumo de álcool na população, aumento 
da prevalência da prática de atividade física e do consumo 
de frutas e contenção do crescimento da obesidade.22 

Na análise regional, evidenciamos um comportamento 
heterogêneo no padrão de mortalidade pelas DCBV no país, 

Figura 1 - Distribuição espacial e tendência das taxas de mortalidade padronizada por DCBV nos estados brasileiros, geral e segundo gênero. Brasil (1996-2015). 
APC: Annual Percent Change; hab.: habitantes; nº: número; IC95%: intervalo de confiança de 95%; DCBV: doenças cerebrovasculares.
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Tabela 2 – Percentual de variação média anual (AAPC) das taxas de mortalidade padronizadas por DCBV, segundo gênero, no Brasil, regiões 
e unidades federadas (1996-2015)

Unidade 
espacial

Ambos os gêneros Masculino Feminino

Taxa1

AAPC (IC 95%) p valor
Taxa1

AAPC (IC 95%) p valor
Taxa1

AAPC (IC 95%) p valor
1996 2015 1996 2015 1996 2015

Norte 50,5 58,6 0,4* (0,1 a 0,8); p<0,001 51,0 61,6 0,7* (0,3 a 1,1); p<0,001 52,6 58,6 0,1 (-0,3 a 0,5); p=0,6

RO 68,2 51,4 -1,8* (-2,2 a -1,8); p<0,001 65,9 53,3 1,6* (-2,3 a -1,0); p<0,001 74,2 51,5 -1,9* (-2,3 a -1,4); p<0,001

AC 57,4 63,1 -0,1 (-1,9 a 1,7); p=0,9 59,5 62,7 0,4 (-2,3 a 3,1); p=0,8 58,7 66,9 0,4 (-4,3 a 5,4); p=0,9

AM 49,7 56,1 0,6* (0,2 a 1,1); p<0,001 49,7 58,0 0,9* (0,2 a 1,5); p<0,001 52,7 57,3 0,4 (-0,1 a 1,0); p=0,1

RR 75,5 46,8 -2,2* (-3,0 a -1,3); p<0,001 92,0 50,7 -2,0* (-3,6 a -0,4); p<0,001 56,4 44,2 -2,3* (-3,3 a -1,3); p<0,001

PA 46,3 61,8 1,2 (-0,8 a 3,4); p=0,2 45,7 66,0 1,9 (-0,3 a 4,1); p=0,1 49,5 60,8 0,1 (-2,0 a 2,2); p=0,9

AP 79,5 49,2 -1,7 (-7,8 a 4,9); p=0,6 77,1 54,3 -0,8 (-4,8 a 3,5); p=0,7 86,2 46,6 -1,2 (-3,8 a 1,5); p=0,4

TO 43,4 59,3 1,9* (0,9 a 2,9); p<0,001 48,0 60,1 1,4 (-1,3 a 4,3); p=0,3 40,0 60,7 2,3* (0,7 a 3,9); p<0,001

Nordeste 45,4 54,4 0,9 (-0,7 a 2,4); p=0,3 46,8 60,7 1,3 (-0,3 a 2,9); p=0,1 46,7 52,7 0,6 (-1,1 a 2,3); p=0,5

MA 29,0 68,2 4,6* (2,0 a 7,4); p<0,001 31,7 76,6 4,7* (2,5 a 7,0); p<0,001 27,2 64,8 4,3* (1,6 a 7,0); p<0,001

PI 33,3 76,9 3,9* (2,9 a 4,8); p<0,001 35,0 90,4 4,2* (2,9 a 5,5); p<0,001 33,0 70,3 4,0* (3,0 a 4,9); p<0,001

CE 42,0 55,1 1,3 (-0,2 a 2,8); p=0,1 43,5 62,6 1,7* (0,2 a 3,2); p<0,001 42,8 52,1 0,7 (-0,2 a 1,6); p=0,1

RN 33,0 38,0 0,9 (-0,1 a 1,8); p=0,1 34,4 43,7 1,3* (0,2 a 2,5); p<0,001 33,0 35,6 -0,4 (-0,8 a 1,5); p=0,5

PB 37,5 48,5 1,7* (0,4 a 3,0); p<0,001 39,0 52,2 1,9* (0,3 a 3,4); p<0,001 38,4 48,6 1,4 (-0,1 a 2,8); p=0,1

PE 64,8 58,0 -0,8 (-2,2 a 0,6); p=0,3 68,1 66,6 -0,4 (-1,0 a 0,2); p=0,2 65,9 55,2 -1,1 (-2,6 a 0,4); p=0,1

AL 55,5 69,3 0,8* (0,2 a 1,5); p<0,001 57,8 77,7 1,2* (0,6 a 1,8); p<0,001 57,1 66,9 0,5 (-0,5 a 1,5); p=0,3

SE 41,8 57,6 1,7* (1,0 a 2,3); p<0,001 45,7 64,7 1,9* (1,0 a 2,9); p<0,001 40,2 55,6 1,5* (0,5 a 2,5); p<0,001

BA 47,7 45,2 -0,0 (-0,6 a 0,5); p=0,9 47,4 47,5 0,2 (-0,3 a 0,8); p=0,4 51,0 46,2 -0,2 (-0,8 a 0,3); p=0,4

Centro-Oeste 69,5 46,3 -2,8* (-3,4 a -2,2); p<0,001 72,2 49,2 -2,7* (-3,3 a -2,2); p<0,001 69,1 46,2 -2,3 (-4,8 a 0,2); p=0,1

MS 76,9 52,9 -2,4* (-2,9 a -2,0); p<0,001 83,9 54,5 -2,4* (-3,0 a -1,8); p<0,001 73,1 54,5 -2,4* (-2,8 a 1,9); p<0,001

MT 65,7 44,2 -1,9* (-3,0 a -0,8); p<0,001 66,3 45,6 -2,1* (-3,5 a -0,6); p<0,001 67,6 44,8 -2,5* (-3,2 a -1,9); p<0,001

GO 64,2 46,2 -2,2* (-2,6 a -1,8); p<0,001 66,0 49,7 -1,6* (-2,7 a -0,4); p<0,001 65,1 45,6 -2,2 (-2,6 a -1,8); p<0,001

DF 81,3 41,6 -4,0* (-4,6 a -3,5); p<0,001 91,6 46,4 -4,0* (-4,6 a -3,4); p<0,001 77,2 40,5 -3,4 (-5,4 a -1,3); p<0,001

Sudeste 86,1 41,4 -3,8* (-4,1 a -3,4); p<0,001 96,3 45,8 -3,8* (-4,2 a -3,5); p<0,001 82,3 40,2 -3,8* (-4,2 a -3,4); p<0,001

MG 74,1 39,3 -3,2* (-3,5 a -2,9); p<0,001 81,0 41,5 -3,3* (-3,7 a -3,0); p<0,001 71,5 39,5 -3,0* (-3,3 a -2,8); p<0,001

ES 98,4 46,7 -3,6* (-4,3 a -2,9); p<0,001 108,7 51,7 -3,5* (-4,0 a -3,1); p<0,001 94,2 45,1 -3,5* (-4,2 a -2,8); p<0,001

RJ 101,6 42,3 -4,5* (-5,3 a -3,7); p<0,001 113,8 47,9 -4,3* (-4,9 a -3,7); p<0,001 97,7 40,7 -4,5* (-5,8 a -3,2); p<0,001

SP 84,3 41,7 -3,8* (-4,2 a -3,4); p<0,001 95,8 46,7 -3,8* (-4,0 a -3,5); p<0,001 79,4 40,1 -3,8* (-4,0 a -3,5); p<0,001

Sul 91,0 45,9 -3,7* (-4,1 a -3,2); p<0,001 96,9 49,5 -3,7* (-4,1 a -3,2); p<0,001 91,3 45,6 -3,6* (-4,0 a -3,2); p<0,001

PR 98,9 49,9 -3,8* (-4,1 a -3,6); p<0,001 108,0 55,3 -3,8* (-4,1 a -3,5); p<0,001 95,5 48,0 -3,8* (-4,1 a -3,5); p<0,001

SC 89,1 37,7 -4,4* (-4,8 a -4,0); p<0,001 94,4 39,7 -3,9* (-5,9 a -2,0); p<0,001 89,5 38,2 -4,3* (-4,7 a -3,9); p<0,001

RS 86,1 46,5 -3,1* (-4,2 a -1,9); p<0,001 88,9 49,4 -3,0* (-3,6 a -2,3); p<0,001 89,3 47,0 -3,4* (-4,1 a -2,6); p<0,001

*Significância estatística (p<0,05). 1Taxa de mortalidade/100 mil habitantes. AAPC: Average Annual Percent Change; RO: Rondônia; AC: Acre; AM: Amazonas; RR: 
Roraima; PA: Pará; AP: Amapá; TO: Tocantins; MA: Maranhão; PI: Piauí; CE: Ceará; RN: Rio Grande do Norte; PB: Paraíba; PE: Pernambuco; AL: Alagoas; SE: 
Sergipe; BA: Bahia; MG: Minas Gerais; ES: Espírito Santo; RJ: Rio de Janeiro; SP: São Paulo; PR: Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul; MS: Mato 
Grosso do Sul; MT: Mato Grosso; GO: Goiás; DF: Distrito Federal.

corroborando outros estudos.4,23 As taxas de mortalidades 
foram maiores nas regiões Sudeste e Sul, porém com 
tendência de redução significativa. Em contraste, o Norte 
e o Nordeste apresentaram as menores taxas, mas com 
tendência de crescimento significativo ao longo da série 
histórica. Esse contexto epidemiológico-espacial heterogêneo 

é resultado das diferenças sociais, econômicas, demográficas 
e epidemiológicas existentes entre as regiões. Em virtude 
disso, os achados devem ser analisados sob a ótica de três 
dimensões: i) transição demográfica e epidemiológica; ii) 
determinantes sociais da saúde; e iii) qualidade dos sistemas 
de informações.
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Desde os anos 1940, o Brasil tem passado por importantes 
transformações demográficas: redução da taxa de mortalidade 
geral e o declínio da natalidade resultaram em grandes 
mudanças no regime demográfico e na estrutura etária da 
população, com significativo aumento de idosos.24 Em 2000, 
essa população era de pouco mais de 14,2 milhões, passando 
para 19,6 milhões em 2010, devendo alcançar 41,5 milhões 
já em 2030,25 com maior concentração das regiões Sudeste e 
Sul. O impacto do processo de envelhecimento populacional 
no padrão de morbimortalidade é significativo, uma vez que 
implica aumento das doenças crônicas,26 dentre as quais 
se destacam as DCBV. Em nosso estudo, 77,8% dos óbitos 
ocorreram em idosos. 

Estudos apontam que o risco de mortalidade por DCBV 
na população idosa é substancialmente maior do que em 
outras faixas etárias. Uma das razões é o acúmulo de fatores 
de risco, como hipertensão, diabetes, dislipidemias, etilismo, 
tabagismo e hábitos alimentares inadequados.27,28 Em nível 
nacional, por exemplo, a prevalência de hipertensão pode 
acometer 68% dos idosos.29

Ademais, o processo de transição demográfica ocorre em 
concomitância com uma segunda transição, a epidemiológica, 
caracterizada pelas mudanças no perfil de adoecimento da 
população.30 Nas últimas décadas, tem sido observado declínio 
das doenças infecciosas e parasitárias e aumento da ocorrência 
das crônico-degenerativas, muitas das quais, conforme 
mencionado anteriormente, elevam o risco de mortalidade 
por DCBV.27 As regiões Norte e Nordeste são as mais expostas 
à vulnerabilidade social e ao menor desenvolvimento humano, 

resultando em maior mortalidade por doenças decorrentes 
desse contexto social desfavorável e menor participação das 
DCBV, diferentemente do que se observa nas regiões mais 
desenvolvidas do país (Sudeste e Sul). Nesse sentido, as maiores 
taxas observadas nos estados mais desenvolvidos refletem as 
diferenças sociais e, consequentemente, maior participação das 
condições crônicas no perfil de mortalidade. Em contrapartida, 
regiões mais vulneráveis podem apresentar menores taxas em 
razão da persistência da mortalidade em decorrência de doenças 
relacionadas à pobreza.32

As duas transições não ocorrem de modo homogêneo no 
Brasil, havendo um descompasso entre as regiões.31 A transição 
desigual explica, em partes, as diferenças entre as regiões 
brasileiras no tocante à mortalidade por DCBV. Esse cenário 
justifica a associação positiva entre a mortalidade por DCBV e o 
desenvolvimento humano e a associação negativa desta com a 
vulnerabilidade social, o que representa a influência do contexto 
epidemiológico e social no perfil de mortalidade da população. 

Todavia, a análise isolada das taxas não é suficiente para 
compreender a dinâmica epidemiológica das DCBV, sendo 
necessário refletir sobre a sua tendência ao longo da série 
temporal. Nas regiões Norte e Nordeste, em geral, as taxas 
mostraram padrão temporal de crescimento e, nas regiões 
Sudeste e Sul, observou-se declínio. Esses achados refletem a 
influência dos determinantes sociais da saúde no padrão de 
mortalidade por DCBV. As condições socioeconômicas, incluindo 
desenvolvimento humano, condição de renda e situação 
educacional, exercem influência significativa no risco de um 
indivíduo morrer por esse grupo de doenças.4,6,33-35

Figura 2 – Distribuição espacial do índice de desenvolvimento humano (IDH) e do índice de vulnerabilidade social (IVS) nos estados brasileiros. Brasil (2010).
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Tabela 3 – Percentual de variação anual das taxas de mortalidade padronizadas por DCBV, segundo gênero – Brasil (1996-2015)

Unidade 
espacial

Ambos os gêneros Masculino Feminino

Período APC (IC 95%)
p valor Período APC (IC 95%)

p valor Período APC (IC 95%)
p valor

Norte 1996-2015 0,4* (0,0 a 0,8); p<0,001 1996-2015 0,7* (0,3 a 1,1); p<0,001 1996-2015 0,1 (-0,3 a 0,5); p=0,6

RO 1996-2015 -1,8*(-2,2 a -1,8) ; p<0,001 1996-2015 1,6* (-2,3 a -1,0); p<0,001 1996-2015 -1,9* (-2,3 a -1,4); p<0,001

AC

1996-1999 -16,2 (-30,7 a 1,4); p=0,1 1996-2002 -5,6 *(-9,4 a -1,7); p<0,001 1996-1999 -16,2 (-30,7 a 1,4); p=0,1

1999-2006 9,9* (3,1 a 17,2); p<0,001 2002-2006 13,2* (0,5 a 27,5); p<0,001 1999-2006 9,9* (3,1 a 17,2); p<0,001

2006-2011 -6,4 (-17 a 5,6); p=0,2
2006-2015 -0,8 (-2,9 a 1,4); p=0,4

2006-2011 -6,4 (-17,0 a 5,6); p=0,2

2011-2015 7,1 (-5,0 a 20,8); p=0,2 2011-2015 7,1 (-5,0 a 30,8); p=0,2

AM 1996-2015 0,6* (0,2 a 1,1); p<0,001 1996-2015 0,9* (0,2 a 1,5); p<0,001 1996-2015 0,4 (-0,1 a 1,0); p=0,1

RR 1996-2015 -2,2* (-3,0 a -1,3); p<0,001 1996-2015 -2,0* (-3,6 a -0,4); p<0,001 1996-2015 -2,3* (-3,3 a -1,3); p<0,001

PA

1996-2004 -0,8 (-2,9 a 1,2); p=0,9 1996-1998 11,6 (-1,1 a 25,9); p=0,1
1996-2004 -0,8 (-2,9 a 1,2); p=0,4

2004-2008 6,3 (-3,3 a 16,8); p=1,4 1998-2001 -4,2 (-15,1 a 8,2); p=0,4

2008-2015 -2,3 (-4,7 a 0,2); p=-2,0
2001-2008 4,3* (2,2 a 6,4); p<0,001 2004-2008 6,3 (-3,3 a 16,8); p=0,2

2008-2015 -0,5 (-2,1 a 1,2); p=0,5 2008-2015 -2,3 (-4,7 a 0,2); p=0,1

AP

1996-2007 -5,8* (-8,8 a -2,7); p=0,6 1996-2002 1,9 (-4,3 a 8,4); p=0,5 1996-2007 -5,8* (-8,8 a -2,7); p<0,001

2007-2015 5,5* (0,1 a 11,3); p<0,001
2002-2006 -11,1 (-26,1 a 7,0); p=0,2

2007-2015 5,5* (0,1 a 11,3); p<0,001
2006-2015 2,4 (-1,0 a 5,9); p=0,2

TO

1996-2003 11,6* (7,5 a 15,8); p<0,001 1996-2000 3,1 (-2,5 a 8,9); p=0,3 1996-2003 11,6* (7,5 a 15,8); p<0,001

2003-2015 -2,8* (-4,4 a -1,1); p<0,001
2000-2003 15,3 (-3,1 a 37,3); p=0,1

2003-2015 -2,8* (-4,4 a -1,1); p<0,001
2003-2015 -2,3* (-3,3 a -1,3); p<0,001

Nordeste

1996-2003 1,7* (0,5 a 2,9); p=0,3 1996-2003 2,1* (-0,9 a 3,3); p=0,1 1996-2003 1,4* (0,1 a 2,7); p<0,001

2003-2006 7,4 (-1,5 a 17,2); p=1,9 2003-2006 6,6 (-2,3 a 16,4); p=0,1 2003-2006 8,3 (-1,5 a 19,1); p=0,1

2006-2010 -4,5* (-8,5 a -0,2); p=0,3 2006-2010 -3,7 (-7,8 a 0,6); p=0,1 2006-2010 -5,1* (-9,5 a -0,5); p<0,001

2010-2015 0,3 (-1,7 a 2,2); p=0,3 2010-2015 1,1 (-0,9 a 3,1); p=0,2 2010-2015 -0,4 (-2,5 a 1,8); p=0,7

MA

1996-2006 4,5* (2,2 a 6,9); p<0,001 1996-2000 0,1 (-7,1 a 7,8); p=1,0 1996-2003 4,5* (2,2 a 6,9); p<0,001

2003-2006 18,3 (-0,2 a 40,2); p=0,1 2000-2007 13,4* (8,9 a 18,0); p<0,001 2003-2006 18,3 (-0,2 a 40,2); p=0,1

2006-2015 -0,2 (-1,7 a 1,4); p=0,8 2007-2015 -0,1 (-2,6 a 2,6); p=1,0 2006-2015 -0,2 (-1,7 a 1,4); p=0,8

PI
1996-2006 8,9* (7,6 a 10,3); p<0,001 1996-2007 8,4* (6,8 a 10,1); p<0,001 1996-2006 8,9* (7,6 a 10,3); p<0,001

2006-2015 -1,3 (-2,7 a 0,2); p=0,1 2007-2015 -1,4 (-3,7 a 1,1); p=0,2 2006-2015 -1,3 (-2,7 a 0,2); p=0,1

CE

1996-2007 2,8* (1,7 a 3,9); p<0,001 1996-1998 11,5 (-2,2 a 27,0); p=0,1 1996-2007 2,8* (1,7 a 3,9); p<0,001

2007-2015 -2,2* (-3,9 a -0,4); p<0,001
1998-2008 2,0* (0,8 a 3,2); p<0,001

2007-2015 -2,2* (-3,9 a -0,4); p<0,001
2008-2015 -1,2 (-2,9 a 0,5); p=0,1

RN
1996-2009 2,4* (1,4 a 3,5); p<0,001 1996-2008 4,2* (2,9 a 5,4); p<0,001 1996-2009 2,4* (1,4 a 3,5); p<0,001

2009-2015 -3,9* (-7,0 a -0,6); p<0,001 2008-2015 -3,3* (-5,9 a -0,6); p<0,001 2009-2015 -3,9* (-7,0 a -0,6); p<0,001

PB

1996-1998 -11,8* (-22,1 a 0,0); p<0,001 1996-1999 -5,5 (-12,3 a 2,3); p=0,1 1996-1998 -11,8* (-22,1 a 0,0); p<0,001

1998-2007 8,9* (7,4 a 10,4); p<0,001 1999-2007 10,6* (8,3 A 13,0); p<0,001 1998-2007 8,9* (7,4 a 10,4); p<0,001

2007-2015 -3,1* (-4,4 a -1,8); p<0,001 2007-2015 -3,5* (-5,1 a -1,8); p<0,001 2007-2015 -3,1* (-4,4 a -1,8); p<0,001

PE

1996-1998 5,1 (-2,8 a 13,7); p=0,2 1996-2006 1,1* (0,3 a 2,0); p<0,001 1996-1998 5,1 (-2,8 a 13,7); p=0,2

1998-2001 -6,0 (-13,1 a 1,7); p=0,1

2006-2015 -2,0* (-3,0 a -1,1); p<0,001

1998-2001 -6,0 (-13,1 a 1,7); p=0,1

2001-2005 4,9* (0,9 a 9,1); p<0,001 2001-2005 4,9* (0,9 a 9,1); p<0,001

2005-2015 -3,2* (-3,8 a -2,6); p<0,001 2005-2015 -3,2* (-3,8 a -2,6); p<0,001

AL
1996-2007 2,4* (1,2 a 3,7); p<0,001 1996-2007 3,2* (2,4 a 4,0); p<0,001 1996-2007 2,4* (1,2 a 3,7); p<0,001

2007-2015 -2,1 (-4,0 a -0,1); p<0,001 2007-2015 -1,5* (-2,7 a -0,3); p<0,001 2007-2015 -2,1* (-4,0 a -0,1); p<0,001

SE
1996-2005 5,7* (4,0 a 7,5); p<0,001 1996-2005 5,8* (4,1 a 7,4); p<0,001 1996-2005 5,7* (4,0 a 7,5); p<0,001

2005-2015 -2,1* (-3,5 a -0,7); p<0,001 2005-2015 -1,4* (-2,7 a -0,1); p<0,001 2005-2015 -2,1* (-3,5 a -0,7); p<0,001

BA 1996-2015 -0,0 (-0,6 a 0,5); p=0,9 1996-2015 0,2 (-0,3 a 0,8); p=0,4 1996-2015 -0,2 (-0,8 a 0,3); p=0,4
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Tabela 4 – Modelo de regressão (ordinay least square [OLS]) entre a taxa de mortalidade por DCBV e o índice de desenvolvimento humano e 
índice de vulnerabilidade social – Brasil (1996-2015)

Variável Coeficiente Estatística t p valor

Índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) 61,588 2,091 0,046*

IDHM longevidade 90,265 1,866 0,073

IDHM educação 47,075 1,861 0,074

IDHM renda 56,476 2,301 0,029*

Índice de vulnerabilidade social (IVS) -40,802 -2,353 0,026*

IVS infraestrutura urbana -15,998 -1,110 0,277

IVS capital humano -31,883 -2,092 0,046*

IVS renda e trabalho -35,322 -2,528 0,018*

*Associação significativa.

Continuação da tabela

Centro-
Oeste 1996-2015 -2,8* (-3,4 a -2,2); p<0,001 1996-2015 -2,7* (-3,3 a -2,2); p<0,001

1996-2005 -0,5 (-2,0 a 1,0); p=0,5

2005-2008 -0,9 (-23,1 a 7,7); p=0,2

2008-2015 -1,6 (-3,8 a 0,6); p=0,1

MS 1996-2015 -2,4* (-2,9 a -2,0); p<0,001 1996-2015 -2,4* (-3,0 a -1,8); p<0,001 1996-2015 -2,4* (-2,8 a 1,9); p<0,001

MT 1996-2015 -1,9* (-3,0 a -0,8); p<0,001

1996-1998 9,7 (-3,5 a 24,6); p=0,1

1996-2015 -2,5* (-3,2 a -1,9); p<0,0011998-2010 -2,3* (-3,1 a -1,4); p<0,001

2010-2015 -5,9* (-8,6 a -3,2); p<0,001

GO 1996-2015 -2,2* (-2,6 a -1,8); p<0,001

1996-1999 2,9 (-3,0 a 9,1); p<0,001

1996-2015 -2,2 (-2,6 a -1,8); p<0,0011999-2007 -3,8* (-5,3 a -2,3); p<0,001

2007-2015 -0,9 (-2,1 a 0,4); p=0,2

DF
1996-1998 5,7 (-14,4 a 30,6); p=0,6

1996-2015 -4,0* (-4,6 a -3,4); p<0,001
1996-1998 5,7 (-14,4 a 30,6); p=0,6

1998-2015 -4,4* (-5,1 a -3,7); p<0,001 1998-2015 -4,4* (-5,1 a -3,7); p<0,001

Sudeste 1996-2015 -3,8* (-4,1 a -3,4); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,2 a -3,5); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,2 a -3,4); p<0,001

MG
1996-2009 -2.6* (-3,2 a -1,9); p<0,001

1996-2015 -3,3* (-3,7 a -3,0); p<0,001 1996-2015 -3,0* (-3,3 a -2,8); p<0,001
2009-2015 -5,5* (-7,4 a -3,5); p<0,001

ES 1996-2015 -3,6 (-4,3 a -2,9); p<0,001 1996-2015 -3,5* (-4,0 a -3,1); p<0,001
1996-2009 -2,6* (-3,2 a -1,6); p<0,001

2009-2015 -5,5* (-7,4 a -3,5); p<0,001

RJ

1996-2005 -5,1* (-5,9 a -4,4); p<0,001 1996-2010 -3,9* (-4,4 a -3,5); p<0,001 1996-2005 -5,1* (-5,9 a -4,4); p<0,001

2005-2008 -0,6 (-8,9 a 8,4); p=0,9
2010-2015 -5,4* (-7,4 a -3,3); p<0,001

2005-2008 -0,6* (-8,9 a 8,4); p<0,001

2008-2015 -5,4* (-6,5 a -4,3); p<0,001 2008-2015 -5,4* (-6,5 a -4,3); p<0,001

SP 1996-2015 -3,8* (-4,2 a -3,4); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,0 a -3,5); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,0 a -3,5); p<0,001

Sul 1996-2015 -3,7* (-4,1 a -3,2); p<0,001 1996-2015 -3,7* (-4,1 a -3,2); p<0,001 1996-2015 -3,6* (-4,0 a -3,2); p<0,001

PR 1996-2015 -3,8* (-4,1 a -3,6); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,1 a -3,5); p<0,001 1996-2015 -3,8* (-4,1 a -3,5); p<0,001

SC 1996-2015 -4,4* (-4,8 a -4,0); p<0,001

1996-1998 5,2 (-9,2 a 21,9); p=0,5

1996-2015 -4,3* (-4,7 a -3,9); p<0,0011998-2002 -8,3* (-14,8 a -1,3); p<0,001

2002-2015 -3,9* (-4,7 a -3,2); p<0,001

RS

1996-2012 -3,0* (-3,0 a -3,4); p<0,001 1996-1998 4,7 (-0,0 a 9,6); p<0,001
1996-2012 -3,0* (-3,4 a -2,6); p<0,001

2012-2015 -5,4* (-10,0 a -0,6); p<0,001

1998-2006 -3,9* (-4,5 a -3,3); p<0,001

2006-2010 -1,6 (-3,8 a 0,7); p=0,1
2012-2015 -5,4* (-10,0 a -0,6); p<0,001

2010-2015 -5,5* (-6,4 a -4,5); p<0,001

*Significância estatística (p<0,05). APC: Annual Percent Change; RO: Rondônia; AC: Acre; AM: Amazonas; RR: Roraima; PA: Pará; AP: Amapá; TO: Tocantins; MA: Maranhão; 
PI: Piauí; CE: Ceará; RN: Rio Grande do Norte; PB: Paraíba; PE: Pernambuco; AL: Alagoas; SE: Sergipe; BA: Bahia; MG: Minas Gerais; ES: Espírito Santo; RJ: Rio de 
Janeiro; SP: São Paulo; PR: Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul; MS: Mato Grosso do Sul; MT: Mato Grosso; GO: Goiás; e DF: Distrito Federal.
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 Recente estudo da Carga Global de Doenças (Global 
Burden of Disease, 2015) mostrou que os estados brasileiros 
situados no tercil mais baixo do índice de desenvolvimento 
social apresentaram reduções menores das taxas de 
mortalidade, quando comparados aos estados situados no 
tercil superior de desenvolvimento.4 Nesse mesmo estudo, 
o tercil inferior foi composto, unicamente, por estados 
das regiões Norte e Nordeste. Sugere-se, portanto, que as 
melhores condições de vida apresentam dupla influência 
na tendência da mortalidade: i) reduzem os fatores de risco 
para a ocorrência dos eventos de doença; e ii) contribuem 
para a sobrevida dos pacientes quando tais eventos 
ocorrem, reduzindo a chance de ocorrência do óbito. 

Por fim, é necessário refletir ainda sobre a qualidade 
dos registros de mortalidade, sendo este um desafio para 
o adequado monitoramento das condições de saúde da 
população. O inadequado preenchimento da declaração de 
óbito, resultando em elevado número de códigos garbage, 
as dificuldades em realizar investigação epidemiológica 
dos óbitos registrados com causa mal definida e a falta de 
recursos humanos capacitados para atuação nos serviços de 
vigilância do óbito são problemas comuns evidenciados em 
todo o país, embora as regiões Norte e Nordeste sejam as 
mais atingidas pelo problema.36,37 A qualidade duvidosa das 
informações configura-se como uma importante limitação 
deste estudo.

Entre 1996 e 2005, o percentual de óbitos com causas 
mal definidas nessas regiões foi superior a 20%, sendo ainda 
maior na população idosa quando comparada com outras 
faixas etárias.38 Nesse sentido, as taxas de mortalidade no 
Norte e Nordeste, por exemplo, podem ser superiores 
àquelas que evidenciamos neste estudo. Por outro lado, 
é necessário destacar que, nos últimos anos, importantes 
avanços na qualidade da informação foram observados 
nessas regiões.13 

Conclusão
Conclui-se que a mortalidade por DCBV no Brasil apresenta 

comportamento epidemiológico desigual entre as regiões. As 
maiores taxas foram observadas nos estados com melhor grau 
de desenvolvimento humano e menor vulnerabilidade social, 
mas com tendência decrescente ao longo da série temporal. 
Por outro lado, nos estados com menor desenvolvimento e 
maior vulnerabilidade, as taxas foram menores, mas com 
tendência de crescimento. Nesse sentido, advogamos que as 
políticas públicas devem ser desenvolvidas considerando o 
contexto regional/local. 
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Resumo

Fundamento: Qualidade de imagem e dose de radiação são otimizadas com uma frequência cardíaca (FC) lenta e 
estável na realização de imagens de artérias coronárias durante a angiografia cardíaca por tomografia computadorizada 
(CCTA, do inglês cardiac computed tomography angiography) A segurança, a eficácia e o protocolo para a redução da FC 
com medicamento betabloqueador ainda não foi bem descrita em uma população de pacientes pediátricos.

Objetivo: Oferecer um protocolo de dose de metoprolol eficiente a ser usado em pacientes pediátricos externos durante 
a CCTA.

Métodos: Realizamos uma revisão retrospectiva de todos os pacientes pediátricos externos que receberam o 
metoprolol durante a CCTA. As características demográficas e clínicas foram resumidas e a redução média em FC foi 
estimada utilizando-se um modelo de regressão linear multivariada. As imagens foram avaliadas em uma escala de 
1 a 4 (1= ideal).

Resultados: Um total de 78 pacientes externos passaram a uma CCTA com o uso de metoprolol. A média de idade foi de 
13 anos, a média de peso foi de 46 kg, e 36 pacientes (46%) eram do sexo masculino. As doses médias de metoprolol 
foram 1,5 (IQR 1,1; 1,8) mg/kg, e 0,4 (IQR 0,2; 0,7) mg/kg para administrações orais e intravenosas, respectivamente. 
O produto dose-comprimento por exame foi de 57 (IQR 30, 119) mGy*cm. A redução média da FC foi 19 (IQR 12, 26) 
batimentos por minuto, ou 23%. Não foram relatadas complicações ou eventos adversos.

Conclusão: O uso de metoprolol num cenário de pacientes pediátricos externos para redução da FC antes de uma CCTA 
é seguro e eficiente. Pode-se reproduzir um protocolo de dose de metoprolol quando for necessário atingir uma FC 
mais lenta, garantindo tempos de aquisição mais rápidos, imagens mais claras e redução na exposição à radiação nessa 
população. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):100-105)

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas; Frequência Cardíaca; Metoprolol; Antagonistas Adrenérgicos;Tomografia 
Computadorizada; Vasos Coronários.

Abstract
Background: Image quality and radiation dose are optimized with a slow, steady heart rate (HR) when imaging the coronary arteries during 
cardiac computed tomography angiography (CCTA). The safety, efficacy, and protocol for HR reduction with beta blocker medication is not well 
described in a pediatric patient population.

Objective: Provide a safe and efficient metoprolol dose protocol to be used in pediatric outpatients undergoing CCTA.

Methods: We conducted a retrospective review of all pediatric outpatients who received metoprolol during CCTA. Demographic and clinical 
characteristics were summarized and the average reduction in HR was estimated using a multivariate linear regression model. Images were 
evaluated on a 1-4 scale (1= optimal).
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Results: Seventy-eight pediatric outpatients underwent a CCTA scan with the use of metoprolol. The median age was 13 years, median weight 
of 46 kg, and 36 (46%) were male. The median doses of metoprolol were 1.5 (IQR 1.1, 1.8) mg/kg and 0.4 (IQR 0.2, 0.7) mg/kg for oral and 
intravenous administrations, respectively. Procedural dose-length product was 57 (IQR 30, 119) mGy*cm. The average reduction in HR was 19 
(IQR 12, 26) beats per minute, or 23%. No complications or adverse events were reported.

Conclusion: Use of metoprolol in a pediatric outpatient setting for HR reduction prior to CCTA is safe and effective. A metoprolol dose protocol 
can be reproduced when a slower HR is needed, ensuring faster acquisition times, clear images, and associated reduction in radiation exposure 
in this population.  (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):100-105)

Keywords: blHeart Defects, Congenital; Heart Rate; Metoprolol; Adrenergic, Antagonists; Computed, Tomography; Coronary Vessels.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
A angiografia cardíaca por tomografia computadorizada 

(CCTA) é o padrão de imagem para avalição não invasiva 
das artérias coronárias em pacientes de todas as idades.1,2 
Para otimizar a qualidade da imagem e a dose de radiação, 
prefere-se ter uma FC mais baixa e estável.3,4 A redução 
da FC pode ser alcançada pelo uso de medicamento 
betabloqueador. Exames de imagem de artérias coronárias 
em crianças apresentam desafios específicos, devido ao 
tamanho dos vasos e FC mais alta em repouso. A principal 
modalidade diagnóstica para imagem coronária em pacientes 
com doença cardíaca congênita (DCC) historicamente tem 
sido a cateterização cardíaca, que exige anestesia, acesso 
vascular central, administração de contraste, e exposição 
significativa à radiação. A imagem cardíaca por ressonância 
magnética é útil para a imagem coronária, mas tem valor 
limitado em pacientes mais jovens.5 A CCTA demonstrou 
ser uma forma de diagnóstico em bebês e crianças de todas 
as idades, utilizando tomógrafos de última geração com 
resolução espaço-temporal adequada.6-8 

Técnicas de otimização de dose de radiação diminuíram 
significativamente a exposição em comparação com 
tecnologias de tomografia anteriores. A imagem coronária 
pode ser adquirida em um único batimento ou em alguns 
batimentos cardíacos durante uma apnéia em pacientes 
de todas as idades.9 A FC mais baixa e estável permite 
o uso de uma janela estreita de aquisição de exposição 
à radiação, durante a sístole ou a diástole, dependendo 
da FC. A segurança e a eficácia da redução da FC com 
medicamento betabloqueador já está bem descrita para 
imagem coronária na população adulta,10-12 mas é rara 
para pacientes pediátricos.6,13 O objetivo desse estudo 
retrospectivo foi avaliar a segurança e a eficácia, e definir o 
protocolo de dosagem de metoprolol para redução da FC 
em uma população de pacientes pediátricos externos que 
passaram por CCTA. 

Métodos

Pacientes
Foram incluídos no estudo pacientes entre 6 e 18 anos 

de idade que compareceram como pacientes externos e 
receberam o metoprolol antes da CCTA, no período de 1º 
de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016. Pacientes 
que fizeram a TC por indicação que não fosse uma DCC, que 
fizeram a CCTA sem o medicamento metoprolol, que foram 

encaminhados para a imagem coronária como pacientes 
internos, ou que eram pacientes externos, mas fizeram a 
tomografia anestesiados para garantir a cooperação com a 
suspensão da respiração foram excluídos do estudo. A FC 
de linha de base foi medida na apresentação do paciente 
externo no centro de imagens antes da administração do 
metoprolol e novamente durante a tomografia. A dose de 
metoprolol, a qualidade da imagem, e quaisquer eventos 
adversos foram documentados. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Análise Institucional.

Plataforma do Tomógrafo e Sequência de Varredura, e 
Preparação do Paciente 

A CCTA foi realizada utilizando-se um tomógrafo de fonte 
dupla de primeira, segunda ou terceira geração (Somatom 
Definition Flash, Siemens Healthcare, Forchheim, Alemanha) 
com tempo de rotação do tubo = 280 ms, resolução temporal 
= 66-83 ms, e colimação =2×128×0,6 mm. Uma CCTA 
sincronizada ao eletrocardiograma (ECG), prospectiva e com 
alto pitch (3,4) foi realizada utilizando-se modulação de 
corrente de tubo online automatizada para uma FC lenta e 
estável < 55 batimentos por minuto (bpm), com tomógrafo 
de fonte dupla de segunda ou terceira geração. Nos casos 
de FC mais alta ou irregularidade significativa de FC, apesar 
do betabloqueador, foi realizado uma aquisição retrospectiva 
sincronizada ao ECG (Mindose) ou uma aquisição sequencial 
foi feita com a janela de aquisição ajustada conforme a FC. 
Tipicamente, foi utilizada uma janela de aquisição mais larga 
que incluiu a sístole para FC acima de 60 bpm. Quando se 
suspeitou de lesões coronárias nos pacientes com sintomas 
de isquemia ou doença de Kawasaki, foi usado uma aquisição 
retrospectiva sincronizada ao ECG (Mindose) ou uma 
aquisição sequencial, independente da FC, para permitir 
a avaliação de mais de um único conjunto de dados. Para 
todos os pacientes, a voltagem do tubo foi ajustado a um 
valor mais baixo baseado no uso do software automatizado 
Care kV (Siemens, Forchheim) ou na avaliação clínica. Em 
2011, a voltagem do tubo a 70 kV foi disponibilizado com 
uma melhoria do tomógrafo. Os exames foram reconstruídos 
usando o algoritmo de reconstrução iterativa de segunda 
geração da Siemens, o Safire, na potência 3. Em 2014, uma 
terceira geração de algoritmos de reconstrução iterativa, o 
Admire, passou a ser usado, também na potência 3. A dose de 
contraste foi injetada na velocidade apropriada para a idade 
e o calibre intravenoso. O contraste foi injetado através de 
bomba injetora utilizando um cateter de calibre 20-24, com 
base no tamanho do paciente. 
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Avaliação da Qualidade da Imagem
As imagens foram analisadas retrospectivamente por dois 

leitores especialistas (KH e BC), qualitativamente, conforme 
uma escala de quatro pontos: 1=totalmente aceitável com 
visualização ideal de todos os alvos anatômicos; 2=boa 
qualidade de imagem com visualização diagnóstica de 
todos os alvos anatômicos; 3=qualidade marginal da 
imagem, com visualização da maioria dos alvos anatômicos; 
e 4=má qualidade da imagem, não diagnóstica para a 
avaliação dos alvos anatômicos. Quaisquer discrepâncias 
na pontuação da qualidade da imagem foram revisadas 
novamente por KH e resolvidas. Os alvos anatômicos foram 
definidos como a capacidade de definição clara dos óstios 
coronários e a sua origem da grande artéria, definição clara 
do trajeto da coronária incluindo o relacionamento com as 
grandes artérias e o esterno, e a capacidade de identificar a 
anatomia da coronária distal para determinar a dominância 
coronária. Todas as tomografias com uma pontuação > 1 
foram consideradas abaixo do ideal. Para essas tomografias, 
foi determinado o motivo para classificação da imagem 
como subótima. 

Estimativa da Dose de Radiação 
O produto dose-comprimento do procedimento, em 

mGy*cm foi utilizada para estimar a dose de radiação. Um 
cilindro de 32 cm foi usado para estimativas de produto dose-
comprimento em todos os pacientes, independentemente 
do tamanho. A dose de radiação é relatada como sendo o 
produto dose-comprimento do exame. 

Protocolo de Administração de Metoprolol
Um protocolo de metoprolol padrão foi usado para 

todos os pacientes incluídos neste estudo. As crianças 
passaram por triagem para determinar as contraindicações 
do uso de betabloqueador, incluindo estenose aórtica grave, 
hipertensão pulmonar de moderada a grave, ou disfunção 
sistólica ventricular esquerda ou direita grave. Pacientes com 
histórico de qualquer uma dessas entidades clínicas não 
receberam o betabloqueador. Quando a FC basal era < 60 
bpm, o metoprolol não foi administrado. Quando a FC basal 
ficava entre 60 e 70 bpm, 1 mg/kg de metoprolol, até a dose 
máxima de 100 mg, foi administrado. Quando a FC basal 
era > 70 bpm, 2 mg/kg de metoprolol, até a dose máxima 
de 100 mg, foram administrados. Quando a FC permanecia 
acima de 70 bpm uma hora após a dose oral, 0,2 mg/kg de 
metoprolol intravenoso era administrada até a dose máxima 
de 1 mg/kg, para pacientes < 20 kg, ou dose máxima de 
20 mg de dose intravenosa total, eram administrados para 
pacientes com peso acima de 20 kg. Se a FC no tomógrafo 
estiver > 70 bpm quando a FC basal tiver sido aceitável, o 
metoprolol intravenoso só foi administrado de acordo com 
as diretrizes acima.14

Métodos Estatísticos
Os dados demográficos e clínicos do paciente foram 

resumidos usando contagens (%) para variáveis categóricas, 
médias ± desvio padrão para variáveis contínuas simetricamente 
distribuídas, e medias (faixas interquartis) para variáveis 

contínuas distorcidas. A mudança da FC após a administração 
do betabloqueador foi estimada utilizando-se um modelo 
de regressão linear multivariada, com a diferença em FC 
como variável de resposta, e idade, sexo, o produto dose-
comprimento e a dose de metoprolol como covariáveis. 
As premissas do modelo foram definidas usando-se análise 
residual e o teste Shapiro-Wilk de normalidade. As estimativas 
do modelo, seus intervalos de confiança (CI) de 95%, e os 
p-valores foram relatados. A análise foi realizada usando o R 
3.5.2 em ambiente R-Studio 1.1.463.14,15 Foi usado um nível 
de significância de 5%.

Resultados

Dados Demográficos dos Pacientes e Redução da 
Frequência Cardíaca

Identificamos 78 pacientes pediátricos que passaram por 
uma CCTA com o uso de metoprolol antes da aquisição 
da imagem no contexto de pacientes externos em nossa 
instituição entre janeiro de 2007 e dezembro de 2016. Destes, 
cinquenta e nove (75%) pacientes fizeram a tomografia para 
avaliar as coronárias, e 19 (25%) a fizeram para avaliar outro 
tipo de DCC. Os dados demográficos dos pacientes, a FC 
e o mecanismo de administração do betabloqueador estão 
descritos na Tabela 1. A média de idade na tomografia foi 
13,33 (IQR 10, 16) anos de idade, 36 pacientes (46%) eram 
do sexo masculino, e a média de peso foi de 46 (IQR 31, 61) 
kg. Um paciente recebeu nitroglicerina sem efeito adverso.

No geral, a FC de linha de base foi de 77 (IQR 66, 90) 
bpm. A maioria dos pacientes, n = 51, (65%) recebeu 
apenas o metoprolol por via oral, e quatro pacientes (5%) 
receberam apenas o metoprolol intravenoso. Os demais 
pacientes receberam uma combinação de metoprolol via 
oral e intravenoso, n = 23 (29%). Após a administração do 
metoprolol, houve uma redução de 23% na FC basal que 
corresponde a 19 bpm, IQR (12-26). A partir da análise 
multivariada, a redução estimada na FC foi 20 bpm, com 95% 
IC (17,24) (Apêndice 1).

Administração de Metoprolol
A dose de metoprolol depende do peso do paciente, 

conforme definido no Protocolo de administração de 
metoprolol, descrito anteriormente. Para os pacientes 
que pesavam ≤ 50 kg, a dose média de metoprolol oral 
ou intravenoso foi de 1,6 mg/kg (IQR 1,3, 1,9) e 0,6 mg/
kg (IQR 0,3, 0,8), respectivamente. Para os pacientes que 
pesavam acima de 50 kg, a dose média de metoprolol oral 
ou intravenoso foi de 1,4 mg/kg (IQR 1,0, 1,6) e 0,3 mg/
kg (IQR 0,1, 0,5), respectivamente. (Tabela 2) As doses e 
quantidades administradas na prática eram consistentes com 
as especificadas em nosso protocolo clínico.14

Dose de Radiação e Detalhes da Imagem
A Tabela 3 apresenta a dose de radiação da tomografia e 

detalhes da imagem. A média do produto dose-comprimento 
do exame foi de 57 (IQR 30, 119) mGy*cm. A pontuação 
média da qualidade da imagem foi de 1,2. Das 78 tomografias, 
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11 (14%) ficaram abaixo da qualidade ideal, com 10 casos 
pontuados como “2” devido ao contraste ruim e/ou ruído, 
e um caso foi classificado como “3”, devido a movimento 
do paciente. A representação das sequências de imagem foi 
uniforme, com aproximadamente um terço dos pacientes 
incluídos em cada tipo de sequência. Não foram relatadas 
complicações durante os procedimentos de imagem por 
CCTA ou depois do procedimento até o momento da alta do 
ambiente de paciente externo.15

Tabela 1 – Dados demográficos dos pacientes e redução da frequência cardíaca 
Variável Todos Apenas oral Apenas IV IV + Oral

Paciente, n (%) 78 (100) 51 (65) 4 (5) 23 (29)

Idade na tomografia, anos 13,0±3,3 13,1±3,4 10,2±4,6 13,3±2,7 

Sexo masculino, n (%) 36 (46) 22 (43) 1 (25) 13 (57)

Peso, kg,* 46 (31, 61) 46 (29, 59) 32 (29, 58) 49 (36, 62)

FC inicial, bpm,* 78±15 74±11 91±26 87±16

FC na tomografia, bpm,* 60±11 56±9 73±16 66±11

Redução de FC, bpm,* 19±10 18±9 18±10 20±12

Redução relativa da FC, %,* 23 (16, 30) 24 (17, 30) 20 (17, 22) 23 (15, 33)

N: número; IV: intravenosa; kg: quilograma; FC: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto. * Variáveis contínua são relatadas como ± desvios padrão médios 
ou como faixas médias e interquartis (IQR, 25°, 75° percentis) se distorcidas. Variáveis categóricas resumidas por contagens (%).

Tabela 2 – Protocolo de Betabloqueadores - Dose e entrega por peso  
Variável Todos Peso ≤ 50 kg Peso > 50 kg

Dose oral, mg/kg (n=74*) 1.5±0.5 1.7±0.5 1.3±0.4

Dose IV, mg/kg (n=27*) 0.5±0.3 0.6±0.3 0.4±0.2

Quantidade oral, mg 50 (50, 100) 50 (50, 75) 100 (62, 100)

Quantidade IV, mg 20 (15, 28) 20 (13, 23) 20 (18, 35)

MG: miligramas; kg: quilogramas; IV: intravenosa; *inclui os que receberam IV e oral
Variáveis contínua são relatadas como ± desvios padrão médios ou como faixas médias e interquartis (IQR, 25°, 75° percentis) se distorcidas. 

Tabela 3 – Dose de radiação da tomografia e detalhes da imagem 
DLP, mGy*cm* 57 (30, 119)

Qualidade da imagem da tomografia*
1, n(%) (%) 67 (86)

2, n(%) (%) 10 (13)

3, n(%) (%) 1 (1)

4, n(%) (%) 0 (0)

Sequência de imagem
ECG anatômico-prospectivo disparado com alta frequência (Flash), n (%) 26 (33)

ECG anatômico-prospectivo disparado (Prospectivo), n (%) 25 (32)

ECG retrospectivo-funcional (espiral), n (%) 27 (35)

DLP: produto dose-comprimento (do inglês dose-length product); mGy*cm. * variáveis categóricas resumidas por contagens (%); variáveis contínuas 
relatadas como médias e faixas de interquartil (IQR, 25º 75º percentis). Descrição da qualidade da imagem  1=totalmente aceitável com visualização 
ideal de todos os alvos anatômicos; 2=boa qualidade de imagem com visualização diagnóstica de todos os alvos anatômicos; 3=qualidade marginal 
da imagem, com visualização da maioria dos alvos anatômico; e 4=má qualidade da imagem, não diagnóstica para a avaliação de alvos anatômicos

Discussão
Em pacientes adultos submetidos a CCTA, o uso de 

betabloqueador com controle da FC adequada demonstrou 
que melhora a qualidade da imagem.16 A pré-medicação 
por via oral demonstrou ser eficiente na população adulta, 
embora a variação da eficácia seja afetada pela dosagem.16 Já 
está bem documentado que os riscos de exposição repetida 
a anestesia e radiação ionizante devem ser evitadas para 
todos os pacientes de DCC.17-21 Portanto, uma FC mais lenta 

103



Artigo Original

Nunes et al.
Uso de metoprolol em CTA cardíaca pediátrica

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):100-105

permite o uso de eletrocardiograma prospectivo de disparo, que 
demonstrou reduzir significativamente a dose para angiografia 
coronária.22 Em nossa experiência, o uso de metoprolol 
intravenoso uma hora após a dose oral não teve efeito adicional 
na redução da FC. Portanto, interrompemos a administração de 
metoprolol intravenoso após a dose oral em nossa população de 
pacientes pediátricos a partir de 2013. Deve-se notar que três 
pacientes receberam o metoprolol IV depois de 2013 devido a 
FC elevada durante a aquisição do topograma por sofrerem de 
ansiedade. A redução da FC nas populações pediátricas pode 
ser alcançada com segurança e eficiência com um protocolo 
de administração de metoprolol padronizado, para pacientes 
submetidos a avaliação de CCTA no contexto de pacientes 
externos. Com triagem cuidadosa para contraindicações, não 
encontramos complicações ou efeitos colaterais com o uso de 
betabloqueadores em pacientes pediátricos. 

Limitações
Esse breve relatório está limitado a achados relacionados a 

FC e o uso de metoprolol, e não tem um grupo de comparação. 
Os autores concordam que um desenho prospectivo teria 
sido robusto. Entretanto, essa foi uma revisão retrospectiva 
que analisou nossa prática clínica. Também é importante 
mencionar que os leitores deste estudo não fizeram a leitura 
cega, o que poderia introduzir um viés. 

Conclusão
Um protocolo de dose de metoprolol na população 

pediátrica externa com DCC, antes da aquisição da CCTA, 
demonstrou ser segura e eficaz na redução de frequência 
cardíaca em pacientes entre 6 e 18 anos de idade. Um 
controle de frequência cardíaca adequado na população, 
utilizando o metoprolol, pode oferecer imagens mais claras 

devido à redução da movimentação e artefato, e garantindo 
tempo de aquisição menores e, portanto, associados à redução 
da exposição à radiação.
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“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade 
do que a forma como esta trata as suas crianças”. Anos após a 
sua morte, essas palavras prolíficas de Nelson Mandela ainda 
ressoam universalmente com nossos fundamentos morais e 
éticos e, como pesquisadores, estamos muito felizes em saber 
que a ciência caminha no caminho certo da história.

Existem vários desafios metodológicos e éticos na 
realização de pesquisas em crianças. No entanto, não 
pode haver progresso no atendimento clínico pediátrico 
sem pesquisas nesta população, cujos achados também 
podem ser relevantes para a medicina de adultos. Dado 
que aproximadamente 1% das crianças nascidas terão algum 
tipo de doença cardíaca significativa,1 é de fundamental 
importância maximizar o perfil de segurança e eficácia das 
intervenções diagnósticas e terapêuticas. A angiotomografia 
cardíaca (ATC) está sendo cada vez mais utilizada, mas sua 
precisão diagnóstica em crianças é altamente dependente 
da qualidade ideal da imagem, minimizando a exposição à 
radiação tanto quanto possível.

Mesmo com equipamentos modernos, a qualidade 
da imagem da angiotomografia cardíaca (ATC) ainda é 
altamente dependente de uma frequência cardíaca (FC) 
estável e relativamente lenta.2 Para atingir as condições ideais 
pré-exame, geralmente se preconiza a administração de 
betabloqueadores e as sociedades de cardiologia já publicaram 
diversos documentos que fornecem orientação para a seleção 
e administração de pacientes.3,4 No entanto, o diferente 
comportamento farmacocinético dos betabloqueadores em 
pacientes pediátricos (além da FC basal mais alta, movimento 
corporal e artérias coronárias menores) lançam uma sombra 
em relação à estratégia e dosagem ideais para obter imagens 
de alta qualidade sem incorrer no risco de bradiarritmias.5 
Os betabloqueadores devem ser administrados em dose 

apropriada, dados os possíveis efeitos colaterais, mas as doses 
e os protocolos geralmente variam entre os serviços de saúde. 

De Oliveira Nunes et al.,6 conduziram um interessante 
estudo que lança uma luz muito necessária e esperada 
sobre essa incerteza. O objetivo do estudo foi esclarecer a 
segurança e eficácia de um protocolo de metoprolol em uma 
série de pacientes pediátricos ambulatoriais encaminhados 
para ATC. Resumimos o protocolo usado na Figura 1. 
Resumidamente, se a FC de um paciente estiver abaixo 
de 60 bpm, nenhuma redução da FC será necessária. Para 
aqueles com FC de pelo menos 60 bpm, na ausência de 
contraindicações ao uso de betabloqueador (por exemplo, 
estenose aórtica grave ou hipertensão pulmonar significativa), 
utilizou-se protocolo com metoprolol (Figura 1). A qualidade 
média da imagem resultante foi próxima do ideal na maioria 
dos casos, com apenas 14% efetivamente abaixo do ideal, 
conforme considerado pelos pesquisadores. Os autores devem 
ser elogiados pelas adaptações ao protocolo, que vieram 
com o tempo e a experiência. Eles começaram usando o 
tratamento de primeira linha com metoprolol oral seguido 
por metoprolol IV se a FC estivesse persistentemente elevada 
(acima de 70 bpm). No entanto, eles observaram que não 
houve redução adicional significativa na FC com metoprolol 
IV, então interromperam seu uso a partir de 2013. Embora 
alguns protocolos ainda defendam seu uso na prática clínica, 
principalmente em adultos,4 isso exige estudos prospectivos 
dedicados para responder a essa questão, principalmente em 
crianças de alto risco, nas quais o uso de betabloqueadores 
intravenosos pode aumentar o risco com pouco benefício.

A tecnologia da tomografia computadorizada está em 
constante evolução e permite melhor qualidade de imagem, 
com o aumento da largura do detector, tempos de aquisição de 
imagem mais curtos e gating ideal no ECG. Uma característica 
particularmente interessante desse estudo é o amplo período 
que abrangeu, de 2007 a 2016. Isso significa que ocorreram 
avanços tecnológicos: foram utilizados equipamentos de 
diferentes gerações e tubos com diferentes potências, portanto 
mais representativos do mundo real. 

Algumas lacunas nas evidências, entretanto, ainda existem. 
Diferentes betabloqueadores podem ser usados (com possíveis 
diferenças na eficácia), pacientes com menos de 6 anos não foram 
incluídos neste estudo (que são mais propensos a contribuir para 
pior qualidade de imagem) e um desenho de estudo prospectivo 
com um grupo de controle aumentaria o nível de evidência. 
Pesquisas adicionais nessas áreas são, portanto, desejáveis.DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20201279
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Mesmo as modalidades de ponta podem ter dificuldades 
com a obtenção adequada de imagens cardíacas ideais, 
particularmente na população pediátrica. Portanto, é 
importante focar nos pontos que ainda podem ser melhorados 
em nossa prática clínica, especificamente na FC. Esse aspecto 
deve ser bem estabelecido entre as equipes de cardiologistas 
pediátricos e técnicos de radiologia, antes de se tentar 

Figura 1 – Resumo do protocolo de estudo utilizado por De Oliveira Nunes e cols.6 ATC: angiotomografia cardíaca. *Pacientes entre 6 e 18 anos. † Os pesquisadores 
pararam de dar uma dose IV adicional de metoprolol (de 2013 em diante) no caso de frequência cardíaca persistente >70 bpm uma hora após a dose oral, pois nenhuma 
redução adicional significativa da frequência cardíaca foi observada. 

esquemas de aquisição (possivelmente desnecessários) que 
poderiam resultar em maior exposição à radiação ou mesmo 
exigir sedação. Soluções inteligentes como as apresentadas 
nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia por De Oliveira Nunes 
e cols.6 são sempre bem-vindas e nos permitem subsidiar a 
tomada de decisões em nossa prática clínica.
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Resumo

Fundamento: Na prática clínica, há evidências de falhas na prescrição de terapias baseadas em evidências para pacientes 
de alto risco cardiovascular. Entretanto, no Brasil, ainda são insuficientes os dados sobre a evolução ao longo de 1 ano 
desses pacientes.

Objetivos: Descrição no acompanhamento de 12 meses da utilização de terapias baseadas em evidência e da ocorrência 
de desfechos cardiovasculares maiores e seus principais preditores em um registro brasileiro multicêntrico de pacientes 
de alto risco cardiovascular.

Métodos: Estudo observacional prospectivo que documentou a prática clínica ambulatorial de indivíduos acima de 
45 anos e de alto risco cardiovascular tanto em prevenção primária como secundária. Os pacientes foram seguidos 
por 1 ano e avaliou-se a prescrição de terapias baseadas em evidência e a ocorrência de eventos cardiovasculares 
maiores (infarto agudo do miocárdio [IAM], acidente vascular cerebral [AVC], parada cardíaca e mortalidade por causa 
cardiovascular). Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes.

Resultados: De julho de 2010 até agosto de 2014, 5.076 indivíduos foram incluídos em 48 centros, sendo 91% dos 
4.975 pacientes elegíveis acompanhados em centros de cardiologia e 68,6% em prevenção secundária. Em 1 ano, o uso 
concomitante de antiplaquetários, estatinas e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) reduziu de 28,3% 
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para 24,2% (valor de p < 0,001). A taxa de eventos cardiovasculares maiores foi de 5,46%, e os preditores identificados 
foram: idade, pacientes em prevenção secundária e nefropatia diabética.

Conclusões: Neste grande registro nacional de pacientes de alto risco cardiovascular, foram identificados preditores de 
risco semelhantes aos registros internacionais, porém a adesão da prescrição médica a terapias baseadas em evidência 
esteve abaixo dos dados da literatura internacional e apresentou piora significativa em 1 ano. (Arq Bras Cardiol. 2021; 
116(1):108-116)

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Fatores de Risco; Medicamentos Sob Prescrição; Estudos Multicêntricos 
como Assunto; Registro Médico Coordenado.

Abstract
Background: In clinical practice, there is evidence of failure to prescribe evidence-based therapies for patients at high cardiovascular risk. 
However, in Brazil, data on 1-year outcomes of these patients remain insufficient.

Objectives: To describe the use of evidence-based therapies and the occurrence of major cardiovascular outcomes and their major predictors 
in a 12-month follow-up of a Brazilian multicenter registry of patients at high cardiovascular risk.

Methods: This prospective observational study documented the outpatient clinical practice of managing patients over 45 years of age and of 
high cardiovascular risk in both primary and secondary prevention. Patients were followed-up for 1 year, and the prescription of evidence-based 
therapies and the occurrence of major cardiovascular events (myocardial infarction, stroke, cardiac arrest, and cardiovascular death) were 
assessed. P-values < 0.05 were considered statistically significant.

Results: From July 2010 to August 2014, a total of 5076 individuals were enrolled in 48 centers, 91% of the 4975 eligible patients were 
followed-up in cardiology centers, and 68.6% were in secondary prevention. At 1 year, the concomitant use of antiplatelet agents, statins, and 
angiotensin-converting enzyme inhibitors reduced from 28.3% to 24.2% (p < 0.001). Major cardiovascular event rate was 5.46%, and the 
identified predictors were age, patients in secondary prevention, and diabetic nephropathy.

Conclusions: In this large national registry of patients at high cardiovascular risk, risk predictors similar to those of international registries were 
identified, but medical prescription adherence to evidence-based therapies was inferior and significantly worsened at 1 year. (Arq Bras Cardiol. 
2021; 116(1):108-116)

Keywords: Cardiovascular Diseases; Risk Factors; Prescription Drugs; Multicenter Studies as Topic; Medical Record Linkage.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução
As doenças cardiovasculares habitualmente são 

manifestações decorrentes de um substrato aterosclerótico 
arterial.1-4 Em conjunto, acometem mais de 4% da população 
mundial e suas complicações agudas, conhecidas como eventos 
cardiovasculares, constituem a principal causa de morte e 
incapacidade globalmente em ambos os sexos.2-4 No Brasil, 
assim como em outros países em desenvolvimento, a frequência 
dessas doenças permanece aumentando ao longo dos anos, o 
que reforça a necessidade de melhor compreensão da evolução 
desses pacientes na prática clínica dessas regiões.2-7 

Apesar da elevada morbimortalidade, diversas estratégias 
para reduzir o risco de complicações nesses pacientes têm sido 
desenvolvidas.8-12 Dentre essas opções, os pacientes de alto risco 
cardiovascular podem se beneficiar de terapias antitrombóticas 
(antiplaquetários), estatinas e IECA ou bloqueadores dos 
receptores de angiotensina (BRA).8-12 Contudo, a aplicação 
dessas terapias na prática clínica tem se mostrado insuficiente, 
especialmente em países em desenvolvimento.13-15 No Brasil, 
publicação dos dados parciais do registro da prática clínica 
em pacientes com alto risco cardiovascular (REACT) mostrou 
que o uso combinado de antiplaquetários, estatinas e IECA 
foi identificado em apenas 34% dessa população.15 Apesar da 
relevância desses dados, há limitações nessa análise, pois tais 
informações sobre a adesão da prescrição médica de terapias 

baseadas em evidência foram coletadas de forma transversal, e 
as mudanças no seguimento prospectivo não foram reportadas 
até o momento. Ademais, há ainda necessidade de idenificar, 
em uma população brasileira de indivíduos de alto risco 
cardiovascular, qual a real taxa de eventos esperada e quais 
os preditores associados a tais eventos. 

O objetivo do presente estudo é avaliar ao longo de 12 
meses, em pacientes de alto risco cardiovascular atendidos em 
centros brasileiros, a proporção de pacientes que recebem de 
forma continuada intervenções com benefício comprovado e 
os fatores associados à evolução clínica tardia, particularmente 
sobre a taxa de ocorrência de eventos cardiovasculares 
maiores durante o seguimento. 

Métodos
O registro REACT representa um projeto de documentação 

do atendimento real do paciente de alto risco cardiovascular 
em centros de todas as regiões brasileiras, incluindo hospitais 
públicos e privados, bem como unidades básicas de saúde.

Delineamento e Execução do Estudo 
O Registro REACT é um projeto da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC), cuja operação foi realizada pelo Instituto de 
Pesquisa do Hospital do Coração (IP-HCor) e cujos métodos 

109



Artigo Original

Barros e Silva et al.
Registro de Pacientes de Alto Risco Cardiovascular

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):108-116

foram previamente publicados.15,16 De maneira resumida, 
trata-se de pesquisa obervacional, prospectiva, voluntária e 
multicêntrica, cuja inclusão de pacientes ocorreu de julho 
de 2010 até agosto de 2014 em 48 unidades de saúde que 
incluíram hospitais públicos e hospitais privados, bem como 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). Houve abrangência 
dos centros nas cinco regiões brasileiras com a seguinte 
distribuição: Sudeste (45,8%), Norte (6,3%), Nordeste (14,6%), 
Sul (29,2%) e Centro-Oeste (4,2%). A seleção de centros foi 
realizada por convites abertos a centros interessados via SBC 
e pelo próprio centro coordenador (IP-HCor). O estudo foi 
iniciado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
e os dados foram coletados após consentimento individual 
dos pacientes. As informações da análise transversal visando 
documentar a prática clínica do manejo de pacientes de 
alto risco cardiovascular em território nacional já foram 
previamente publicadas.15 Adicionalmente, foi realizado 
seguimento longitudinal desses pacientes em 6 e 12 meses 
com os seguintes objetivos: aferir a adesão da prescrição 
médica às recomendações de terapias baseadas em 
evidências, avaliar a ocorrência de eventos cardiovasculares 
maiores e identificar seus respectivos preditores.

Participantes do Estudo 
De forma resumida, os participantes do estudo deveriam 

apresentar idade superior a 45 anos e pelo menos um dos 
seguintes fatores:15,16 1) qualquer evidência clínica de doença 
arterial (coronariana, cerebrovascular ou arterial periférica); 2) 
diabetes melito (DM); 3) três fatores de risco cardiovascular, 
excetuando-se DM: hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
tabagismo, dislipidemia, idade superior a 70 anos, nefropatia 
diabética, história familiar de doença arterial coronariana 
(DAC), doença carotídea assintomática (subclínica). O 
primeiro grupo que já tinha doença arterial conhecida foi 
considerado como pacientes já em uma fase de prevenção 
secundária, independentemente da presença dos demais 
critérios de inclusão. Em relação aos demais participantes, 
eles foram considerados como prevenção primária com 
DM (segundo critério de inclusão) ou sem DM (aqueles 
incluídos apenas pelo terceiro critério de inclusão). Como se 
trata de estudo de prática clínica com critérios pragmáticos, 
os critérios de exclusão foram: recusa em fornecer Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), condição 
psiquiátrica ou neurocognitiva que impeça a obtenção de 
dados clínicos fidedignos (definida pelo julgamento dos 
investigadores); e expectativa de vida menor que 6 meses.

Procedimentos do Estudo e Variáveis Analisadas15,16 
A coleta de dados ocorreu na internação com dados basais 

(visita índice) e também em duas visitas de seguimento clínico 
aos 6 e 12 meses para aferição da adesão da prescrição médicas 
às recomendações de terapias baseadas em evidências e para 
avaliar a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores. Essas 
visitas de seguimento poderiam ocorrer de forma presencial 
na rotina assistencial ou por telefone. Tendo a característica 
de um estudo pragmático, a identificação de comorbidade 
dos pacientes (p. ex., HAS, dislipidemia) poderiam ser 
realizadas da seguinte forma: relato pelo paciente, uso de 
medicamento (anti-hipertensivo, hipolipemiante) ou avaliação 

do investigador (neste último, os centros foram orientados 
a seguirem as recomendações de critérios diagnósticos 
adotadas pelas diretrizes vigentes da SBC). Foram coletadas 
informações sobre a prescrição de medicamentos para avaliar 
a adesão da prescrição médica às recomendações baseadas 
em evidência. O esquema terapêutico baseado em evidência 
que foi considerado no registro REACT estava de acordo com 
diretrizes vigentes.8-12 Não foram coletadas informações sobre 
o uso efetivo do medicamento pelos pacientes. 

Desfechos do Estudo 
Conforme descrito na publicação de métodos do 

estudo,16 o desfecho primário foi relacionado com a 
prescrição de intervenções com benefício comprovado 
(como, por exemplo, ácido acetilsalicílico, estatinas, IECA) 
e o impacto na evolução clínica tardia. Os desfechos 
clínicos avaliados na evolução clínica tardia incluíram: 
IAM, AVC, parada cardíaca e mortalidade total e por causa 
cardiovascular.15,16 Esses desfechos foram reportados pelo 
investigador, sem utilização de um comitê independente 
para adjudicação de eventos. 

Análise Estatística
Avaliação de normalidade de distribuição de variáveis 

contínuas foi realizada por meio de histogramas. Variáveis 
contínuas de distribuição normal foram descritas como 
média ± desvio padrão. Variáveis categóricas foram descritas 
por frequências absolutas e relativas, as proporções foram 
comparadas pelo teste de Qui-quadrado ou o Teste (exato) 
de Fisher-Freeman-Halton. A identificação de preditores 
independentes de eventos combinados (óbito, IAM, parada 
cardiorrespiratória ou AVC) foi realizada por modelos de 
risco proporcionais de Cox, tendo em vista que foram 
coletadas informações sobre as datas dos eventos. Essa 
análise de preditores foi realizada inicialmente de forma 
univariada, avaliando os seguintes fatores: idade, sexo, 
histórico de DAC, IAM prévio, histórico de AVC/AIT, história 
de DAP, DM, HAS, nefropatia diabética, tabagismo, doença 
carotídea assintomática e uso combinado de antiplaquetário, 
estatina e IECA no baseline; as variáveis com valor de p 
<0,15 foram incluídas na análise multivariada. Valores de p 
apresentados são do tipo bilateral, e p < 0,05 é considerado 
estatisticamente significante nas análises finais. As suposições 
de proporcionalidade de cada variável preditora e global 
foram verificadas por meio dos resíduos de Schoenfeld 
padronizados.17 Modelos de Equações de Estimação 
Generalizada (EEG) foram utilizados para avaliar a terapia 
medicamentosa ao longo do tempo. Todas as análises foram 
realizadas com auxílio do programa R versão 3.6.1.

Resultados
Entre julho de 2010 até agosto de 2014, 5.076 pacientes 

foram recrutados nesse registro nacional. Contudo, excluindo-se 
pacientes sem informação de elegibilidade e sem informações 
de baseline, restaram 4.975 pacientes para análise sendo 91% 
deles acompanhados em centros de cardiologia (Tabela 1). 
Em um total de 407 pacientes (8,2%), não foi possível obter 
informação alguma de 12 meses (perda de seguimento).
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Características Basais
O perfil clínico dos pacientes evidenciou que a idade média foi 

de 65,4 (± 10), 52,5% do sexo masculino e 68,6% eram pacientes 
em prevenção secundária (Tabela 1). Dentre os diagnósticos de 
doença cardiovascular estabelecida, doença coronária foi a mais 
comum e esteve presente em quase 60% da amostra (Tabela 1). 

Adesão da Prescrição Médica a Terapias Baseadas em 
Evidência

Dentre os pacientes incluídos, 74,6% utilizavam 
antiplaquetários; 72,2%, estatinas; e 42,5%, IECA (Tabela 
2). O percentual variou conforme o critério de inclusão, 
sendo maior no grupo de prevenção secundária em que o 
uso de antiplaquetário e o uso de estatina ficou próximo de 
80% (Tabela 2). Dentre os pacientes com história de IAM, 
73,8% recebiam betabloqueadores na avaliação basal. No 
seguimento, o uso concomitante de antiplaquetários, estatinas 
e IECA reduziu de 28,3% para 24,2% (valor de P < 0,001), 
sendo a redução mais evidente nos usários de IECA (Figura 1). 

Controle de Fatores de Risco
No geral, 16,7% dos pacientes apresentaram pressão 

arterial ≥ 140×90 mmHg. Na avaliação laboratorial basal, 
identificou-se que o controle da hemoglobina glicada < 7% 
em 47,5% dos diabéticos, sendo mais frequente o controle 
nos pacientes em prevenção primária. O nível de LDL-
colesterol esteve acima de 70 mg/dL em 76,6% dos pacientes, 
e mais de 90% dos pacientes em prevenção secundária 
apresentaram LDL-colesterol > 50 mg/dL. Dentre os pacientes 
sem diagnóstico prévio de HAS e/ou DM ,17,9% (94/524) 
apresentaram níveis de pressão arterial ≥ 140×90, 3,6% 
(77/2.161) apresentaram glicemia de jejum ≥ 126 e 4,1% 
(88/2.161) hemoglobina (Hb) glicada ≥ 6,5%. De forma 
combinada, dentre os pacientes sem diagnóstico prévio 
de HAS ou DM, 10,3% (247/2.392) apresentaram níveis 
patológicos de pressão arterial e/ou glicemia.

As orientações para medidas não farmacológicas foram 
reportadas em cerca de 80% das vistas, sendo semelhante 
na prevenção primária e secundária para cessação de 
tabagismo, mas maior na prevenção primária para atividade 
física e dieta cardioprotetora.

Tabela 1 – Caracteristicas basais 

Características basais Total (n = 4.975)

Idade; média ± DP 65,4 ± 10 (n = 4.975)

Sexo (Masculino) 2.614/4.975 (52,5%)

Etnia 

    Branca 3.422/4.975 (68,8%)

    Negra 571/4.975 (11,5%)

    Asiática 76/4.975 (1,5%)

    Parda 900/4.975 (18,1%)

    Indígena 6/4.975 (0,1%)

Tipo de Centro

    Cardiologia 4.505/4.950 (91%)

    Neurologia 7/4.950 (0,1%)

    Cirurgia vascular 3/4.950 (0,1%)

    Endocrinologia 114/4.950 (2,3%)

    Medicina interna 99/4.950 (2%)

    Atenção primária 222/4.950 (4,5%)

Prevenção

    Primária 428/4.975 (8,6%)

    Primária DM 1.135/4.975 (22,8%)

    Secundária 3.412/4.975 (68,6%)

IMC; média ± DP 28,5 ± 5,2 (n = 4.959)

    IMC ≥ 25 3.660/4.959 (73,8%)

DAC 2.867/4.975 (57,6%)

Infarto agudo do miocárdio prévio 1.510/4.975 (30,4%)

AVC 710/4.975 (14,3%)

DAP 799/4.975 (16,1%)

DM 2.814/4.975 (56,6%)

Múltiplos fatores de risco (ao menos três fatores) 3.057/4.975 (61,4%)

    Hipertensão 4.451/4.975 (89,5%)

    Dislipidemia 3.638/4.975 (73,1%)

    Nefropatia diabética 406/4.975 (8,2%)

    Idade superior a 70 anos 1.700/4.975 (34,2%)

    Tabagismo atual 515/4.975 (10,4%)

    Histórico familiar de DAC 2.478/4.975 (49,8%)

    Doença carotídea assintomática 605/4.975 (12,2%)

Pressão arterial 

    Sistólica 132,3 ± 19,7 (n = 4.975)

    Diastólica 79,5 ± 11,4 (n = 4.975)

Exames laboratoriais 

    Colesterol total (mg/dL) 178 ± 58,5 (n = 3.041)

    LDL (mg/dL) 99,6 ± 39 (n = 2.834)

    HDL (mg/dL) 45,4 ± 14,4 (n = 2.996)

    Triglicérides (mg/dL) 159,8 ± 116,3 (n = 3.049)

    Glicemia (mg/dL) 126,7 ± 55,2 (n = 3.327)

    Hemoglobina glicosilada (%) 7,2 ± 2,1 (n = 1.953)

    Creatinina (mg/dL) 1,1 ± 0,8 (n = 3.305)

DP: desvio padrão; DM: Diabetes melito; IMC: índice de massa corporal; 
DAC: doença arterial coronariana; AVC: acidente vascular cerebral; DAP: 
doença periférica; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína 
de baixa densidade.
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Tabela 2 –Uso de terapias para prevenção cardiovascular e controle dos fatores de risco de acordo com características da população 

 Primária
(n = 428)

Primária DM 
(n = 1.135)

Secundária 
(n = 1.733)

Secundária e DM 
(n = 1.679)

Total 
(n = 4.975) p

Medicação (Baseline)

Antiplaquetário 225/428 (52,6%) 731/1.135 (64,4%) 1403/1.733 (81%) 1.354/1.679 (80,6%) 3.713/4.975 
(74,6%) <0,001

Estatina 276/428 (64,5%) 720/1.135 (63,4%) 1347/1.733 (77,7%) 1.249/1.679 (74,4%) 3.592/4.975 
(72,2%) <0,001

IECA 171/428 (40%) 519/1.135 (45,7%) 758/1.733 (43,7%) 787/1.679 (46,9%) 2.235/4.975 
(44,9%) 0,043

Combinação 64/428 (15%) 263/1.135 (23,2%) 527/1.733 (30,4%) 554/1.679 (33%) 1.408/4.975 
(28,3%) <0,001

Betabloqueador 
(Paciente com IAM) 607/816 (74,4%) 507/694 (73,1%) 1.114/1.510 

(73,8%) -

Diurético tiazídico 
(Pacientes com 
hipertensão) 

174/387 (45%) 555/1038 (53.5%) 496/1.481 (33,5%) 642/1.545 (41,6%) 1.867/4.451 
(41,9%) <0,001

Controle dos fatores 
de risco (baseline)

Hemoglobina glicada

     < 7% 146/150 (97,3%) 321/655 (49%) 361/408 (88,5%) 292/740 (39,5%) 1.120/1.953 
(57,3%) <0,001

     7% a 8% 1/150 (0,7%) 144/655 (22%) 22/408 (5,4%) 150/740 (20,3%) 317/1.953 (16,2%)

     ≥ 8% 3/150 (2%) 190/655 (29%) 25/408 (6,1%) 298/740 (40,3%) 516/1.953 (26,4%)

Glicemia

     < 100 mg/dL 185/284 (65,1%) 137/838 (16,3%) 664/1.074 (61,8%) 236/1.131 (20,9%) 1.222/3.327 
(36,7%) <0,001

     100 a 125 mg/dL 90/284 (31,7%) 268/838 (32%) 342/1.074 (31,8%) 310/1.131 (27,4%) 1.010/3.327 
(30,4%)

     ≥ 126 mg/dL 9/284 (3,2%) 433/838 (51,7%) 68/1.074 (6,3%) 585/1.131 (51,7%) 1.095/3.327 
(32,9%)

Pressão

     < 130/80 mmHg 274/428 (64%) 582/1.135 (51,3%) 1.066/1.733 (61,5%) 904/1.679 (53,8%) 2.826/4.975 
(56,8%) <0,001

     130/80 a 139/89 mmHg 97/428 (22,7%) 322/1.135 (28,4%) 432/1.733 (24,9%) 466/1.679 (27,8%) 1.317/4.975 
(26,5%)

     ≥ 140/90 mmHg 57/428 (13,3%) 231/1.135 (20,4%) 235/1.733 (13,6%) 309/1.679 (18,4%) 832/4.975 (16,7%)

LDL

     < 50 mg/dL 1/269 (0,4%) 40/712 (5,6%) 53/939 (5,6%) 93/914 (10,2%) 187/2.834 (6,6%) <0,001

     50 a 69 mg/dL 25/269 (9,3%) 97/712 (13,6%) 145/939 (15,4%) 173/914 (18,9%) 440/2.834 (15,5%)

     ≥ 70 mg/dL 243/269 (90,3%) 575/712 (80,8%) 741/939 (78,9%) 648/914 (70,9%) 2.207/2.834 
(77,9%)

Valor de p (Teste Qui-Quadrado) < 0,05 indica que a terapia para prevenção/fator de risco é dependente da característica da população. DM: 
Diabetes melito; IAM: infarto agudo do miocárdio; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; LDL: lipoproteína de baixa densidade.
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Desfechos Clínicos
Em 12 meses, a mortalidade global (cardiovascular ou não) 

foi de 4,92%, sendo maior na região Nordeste (9,33%; IC 95% 
6,1%-12,6%) seguida pelas regiões Centro-Oeste (8,6%; IC 
95% 3,0%-14,1%), Sul (4,9%; IC 95% 3,7%-6,1%) e Sudeste 
(4,3%; IC 95% 3,5%-5,1%). A análise da região Norte foi 
prejudicada pela baixa inclusão (99 pacientes), com 30% de 
perda de seguimento, tendo sido reportado apenas um óbito 
(1,5%; IC 95% 0,0%-4,3%). 

A taxa de eventos cardiovasculares maiores na população 
total foi de 5,46 por 100 pacientes-ano no grupo de prevenção 
secundária (Figura 2) e os preditores identificados para 
eventos cardiovasculares foram idade, prevenção secundária 
e nefropatia diabética (Tabela 3). 

Discussão
O registro REACT seguiu por um 1 ano cerca de 5 mil 

pacientes de alto risco cardiovascular, sendo quase 70% em 
prevenção secundária. O perfil dos pacientes indica equilíbrio 
entre os sexos e, dentre os fatores de risco, HAS e dislipidemia 
foram os mais comuns (presentes em mais de 70% dos 
pacientes). Em cerca de 20% dos pacientes em prevenção 
secundária não foi identificada a prescrição de antiplaquetário, 
e o uso combinado de antiplaquetário, estatina e IECA em 
toda a população de alto risco foi de 28,3% na avaliação basal 
para 24,2% em 1 ano. O risco de eventos cardiovasculares 
maiores em 1 ano foi de 5,46 por 100 pessoas-ano, e os três 
fatores mais importantes associados a esses eventos foram 

inerentes à condição clínica do paciente: idade, prevenção 
secundária e nefropatia diabética.

O grupo incluído no REACT representa um grupo 
heterogêneo, mas que está de acordo com o conceito atual 
de prevenção cardiovascular, em que, mais importante do 
que classificar um indivíduo como portador de DM, HAS 
ou dislipidemia, é caracterizá-lo em termos de seu risco 
cardiovascular. A publicação com resultados parciais do 
REACT feita em 201315 tinha incluído 2.403 pacientes e 
analisados 2.364 após análise de qualidade dos dados basais. 
Na presente análise, foram acrescidos 2.673 pacientes, o 
que totalizou 5.076 arrolados ao final do estudo (4.975 
pacientes elegíveis para análise). Na publicação atual, além 
de o tamanho amostral ser mais que o dobro da amostra da 
publicação anterior, foi incluída a informação de avaliação 
prospectiva em 12 meses.15 Dessa forma, além de maior 
precisão na avaliação dos dados basais, foi possível incluir 
informações sobre a evolução desses pacientes. Havia 
carência de dados do seguimento em 12 meses de uma 
grande população contemporânea de pacientes de alto risco 
cardiovascular, pois mesmo em grandes estudos internacionais 
que incluíram a America Latina, como o REACH,18 o tamanho 
amostral de pacientes do nosso continente neste estudo,18 

representou menos da metade dos casos incluídos no REACT. 

Em termos de prescrição de terapias baseadas em evidência 
para redução do risco cardiovascular, identificou-se que 
terapias bem estabelecidas, como antiplaquetário para 
prevenção secundária, não foram prescritas para parcela 

Figura 1 – Prescrição de terapias para prevenção cardiovascular de acordo com o tempo de seguimento. Para a comparação da continuidade da prescrição do 
medicamento nos seguimentos com o baseline, foi ajustado um modelo de equações de estimação generalizada (EEG) para dados binários para considerar a 
dependência entre as observações. ‡ Valor de p < 0,001; comparação entre o seguimento e o baseline. † Valor de p < 0,01; comparação entre o seguimento e o 
baseline. * Valor de p < 0,05; comparação entre o seguimento e o baseline.

Baseline 6 meses 12 meses

Antiplaquetário Estatina Inibidor do ECA Combinado
Betabloqueador 

(Pacientes pós-IAM)
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Figura 2 – Taxa de eventos em 1 ano de acordo com critério de inclusão. IAM: infarto agudo do miocárdio; AVC: acidente vascular cerebral; DM: diabetes melito.

significativa dessa população de alto risco. Em registros 
internacionais de pacientes de alto risco,19-21 foi identificada 
grande variabilidade na adesão terapêutica e no controle dos 
fatores de risco. No estudo REACT, mesmo com 90% dos 
pacientes sendo acompanhados em centros cardiológicos, 
foram identificadas, ainda, lacunas importantes no controle 
do risco cardiovascular. Com relação à prescrição médica, 
além de parcela significativa de não adesão na avaliação 
basal, no seguimento de 12 meses houve redução absoluta 
de aproximadamente 4% na prescrição combinada de 
antiplaquetário, estatina e IECA. Essas diferenças demonstram 
a necessidade da elaboração de estratégias para melhor 
controle dos fatores de risco com maior prescrição a terapias 
baseadas em evidência na população brasileira.22

O acompanhamento de 12 meses no estudo REACT 
permitiu a análise da taxa de eventos cardiovasculares maiores 
e dos seus principas preditores. Os fatores de maior associação 
identificados foram relacionados à condição do paciente, tais 
como idade, prevenção secundária e nefropatia, e estão de 
acordo com conceitos estabelecidos previamente em estudos 

internacionais.21,23,24 Tendo em vista tais achados, reitera-se a 
necessidade de ter a prevenção de doença cardiovascular e de 
doença renal como prioridades nas políticas de saúde pública. 
Rastreamento e controle adequado de fatores de risco como 
HAS, dislipidemia e DM são fundamentais nessa estratégia 
de prevenção primária de doença cardiovascular. No REACT, 
10,3% dos pacientes sem diagnóstico prévio de HAS ou DM 
apresentaram níveis de pressão arterial e/ou glicemia dentro 
dos parâmetros patológicos. Dessa forma, além da busca de 
modelos eficientes de melhora da adesão das recomendações 
baseadas em evidência,22 há necessidade de melhorar a 
identificação dessas condições de risco na população e 
trabalhar de forma conjunta em seu controle. Isso se deve ao 
fato de que, embora a terapia baseada em evidência reduza 
o risco de eventos, a taxa de eventos ainda será mais elevada 
no grupo de prevenção secundária de forma independente de 
outras variáveis. Essa abordagem conjunta sistemática reforça o 
conceito de que os esforços preventivos não são apenas pelos 
riscos atribuíveis à elevação de fatores isolados, como a pressão 
arterial ou o colesterol sérico, mas pela ação nos múltiplos 
fatores, interferindo no risco absoluto global de cada indivíduo.  
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Limitações do Estudo
Embora o convite tenha sido aberto para centros 

interessados no Brasil, as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste tiveram representação proporcionalmente baixa. 
Além disso, os centros participantes eram, em sua maioria, 
cardiológicos e com estrutura de pesquisa clínica, e os 
participantes incluídos de forma voluntária. Desse modo, 
os resultados podem não ser aplicáveis a populações que 
não se enquadrem nessas características (p. ex., unidades de 
saúde com menos recursos, especialmente nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste). De qualquer maneira, mesmo em 
locais com condições mais favoráveis, foram identificadas 
lacunas relevantes na aplicação das práticas baseadas em 
evidência. Outras limitações incluem: outros possíveis fatores 
associados a eventos cardiovasculares, visto que não foram 
coletados como variáveis socioeconômicas e culturais dos 
pacientes; dados de desfecho clínico não foram adjudicados e 
não foram obtidos em 12 meses em 407 pacientes. Entretanto, 
a avaliação de desfecho clínico em estudos observacionais 
pragmáticos habitualmente é realizada por notificação do 
médico investigador, sem utilização de um comitê específico 
para adjudicação, e o REACT representaria um cenário mais 
próximo à forma de identificação de eventos que ocorre 
na prática clínica real. Com relação ao seguimento de 12 
meses, tendo em vista que as perdas de dados ocorreram em 
momentos distintos, as análises foram realizadas por modelo 
de Cox e, por consequência, os pacientes foram censurados 
no último contato registrado como forma de minimizar as 
variações na duração de seguimento. Finalmente, a avaliação 
da adesão terapêutica se baseou na prescrição médica e não 
foram coletados dados sobre a elegibilidade, sobre a real 
utilização das terapias prescritas e sobre as principais barreiras 
para a prescrição e a utilização das terapias. Dessa maneira, 

os resultados do REACT refletem a adesão geral do médico 
em termos de prescrição de terapias baseadas em evidência, 
porém sem informação da utilização efetiva dessas terapias.

 

Conclusão
Em um grande estudo prospectivo de pacientes de alto 

risco cardiovascular, foram identificadas falhas na prescrição de 
terapias baseadas em evidência acima do que seria esperado em 
registros internacionais, e tais falhas se intensificaram durante 
o seguimento de 1 ano. Identificou-se também uma taxa de 
eventos cardiovasculares acima de 5% ao ano nos pacientes 
incluídos já em prevenção secundária, a qual foi preditora 
independente de risco, assim como idade e nefropatia. Essas 
informações poderão ser utilizadas no desenvolvimento de 
projetos de melhoria de qualidade assistencial e de outras 
políticas de assistência à saúde, a fim de reduzir o risco dos 
eventos cardiovasculares na população brasileira. 
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Tabela 3 – Fatores preditores de risco cardiovascular. Análises univariada   e multivariada 

Variáveis
Análise univariada Análise multivariada

HR [95% IC] Valor de p HR [95% IC] Valor de p

Idade (incremento de 1 ano) 1,036 [1,025; 1,047] <0,001 1,035 [1,024; 1,046] <0,001

Sexo (masculino) 1,123 [0,900; 1,401] 0,303 - -

História de DAC (sim) 1,686 [1,329; 2,139] <0,001 1,324 [0,989; 1,772] 0,059

IAM prévio (sim) 1,672 [1,338; 2,090] <0,001 1,515 [1,155; 1,988] 0,003

História de AVC/AIT (sim) 1,738 [1,335; 2,263] <0,001 1,481 [1,132; 1,938] 0,004

História de DAP (sim) 1,951 [1,520; 2,503] <0,001 1,651 [1,271; 2,143] <0,001

DM (sim) 1,191 [0,951; 1,492] 0,127 1,227 [0,967; 1,557] 0,093

Hipertensão (sim) 0,829 [0,593; 1,159] 0,272 - -

Nefropatia diabética (sim) 1,826 [1,324; 2,518] <0,001 1,438 [1,021; 2,025] 0,037

Fumante (sim) 0,950 [0,656; 1,376] 0,785 - -

Doença carotídea assintomática (sim) 1,008 [0,724; 1,404] 0,963 - -

Medicamento combinado (sim)* 1,083 [0,852; 1,377] 0,513 - -

Medicamento combinado: uso combinado de antiplaquetário, estatina e IECA no baseline. DAC: doença arterial coronariana; IAM: infarto agudo do miocárdio; AVC: 
acidente vascular cerebral; DAP: doença periférica; AIT: ataque isquêmico transitório; DM: Diabetes melito.
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No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) são 
responsáveis por 27% do total de mortes, sendo a primeira 
causa de óbito entre os brasileiros. Essas mortes são devidas 
principalmente às doenças coronárias (32%), acidente vascular 
cerebral (AVC) (28%) e insuficiência cardíaca (IC) (18%).1,2 Em 
todas as cinco regiões brasileiras essas são as principais causas 
de óbito, muito embora, ao se comparar com as causas não 
cardiovasculares, o percentual das mortes por DCV é maior 
nas regiões mais desenvolvidas, portanto, Sul e Sudeste.2

Prevenir doenças cardiovasculares é evitar mortes por 
infarto, AVC e IC. Além das medidas não-farmacológicas, as 
medidas farmacológicas são eficazes e devem ser aplicadas 
seguindo a estratificação do risco cardiovascular e o uso de 
medicamentos baseados em evidências científicas. Entre os 
sujeitos com alto risco cardiovascular, ou seja, aqueles com 
maiores chances de eventos cardiovasculares nos próximos 
dez anos, o uso de terapias farmacológicas salva vidas. 

A terapia médica otimizada promove redução de 36% na 
mortalidade, 27% no desfecho morte/infarto do miocárdio/AVC 
e melhora a qualidade de vida entre cardiopatas. Entretanto, 
apesar da eficácia estabelecida e comprovada em ensaios 
clínicos, na vida real as taxas de adesão à terapêutica são baixas, 
mesmo em países desenvolvidos, com apenas 40% dos pacientes 
usando a terapia otimizada após 5 anos do diagnóstico.3

O estudo REACT traz dados novos e mensagens importantes 
tanto para pesquisadores quanto para o dia-a-dia dos médicos 
brasileiros. A proposta do estudo foi documentar a prática 
clínica ambulatorial no tratamento de indivíduos com alto 
risco cardiovascular e documentá-la tanto no período inicial 
quanto no seguimento de 12 meses, trazendo ainda dados de 
adesão à terapia otimizada, os fatores relacionados à adesão e 
a ocorrência de desfechos cardiovasculares nessa população.4

O estudo incluiu cerca de 5.000 indivíduos, sendo 70% 
já com DCV. Muito importante que a amostra contemplou 
representantes de todas as regiões do país. Porém, os dados 
são proporcionalmente menores nas regiões mais pobres e 
distantes (Norte: 6,3% e Nordeste: 14,6% da amostra total do 
estudo), porque nesses locais mais distantes do Brasil captar 
informação é mais difícil, assim como manter os sujeitos da 
pesquisa em seguimento também é complicado, sendo tarefa 
árdua informar e manter a prática da medicina baseada em 
evidências. Logo, a primeira mensagem que o estudo REACT 
nos mostra são as disparidades nacionais na ocorrência das 
DCV e no tratamento adequado (ou não) na ponta. Isso 
deve ser percebido por gestores de programas de saúde e 
pelas sociedades médicas para implementação de programas 
ajustados para as disparidades entre as regiões do Brasil.

A utilização dos fármacos baseados em evidências 
científicas é o preditor mais poderoso de sobrevida livre de 
eventos cardíacos entre portadores de doença coronária.5 Além 
disso, pelo aspecto econômico, tratamento medicamentoso 
otimizado em pacientes com doença coronária mostrou ser 
custo-efetivo em coorte brasileira.6 No estudo REACT, ao 
final de doze meses, somente 24% dos sujeitos utilizavam 
concomitantemente antiplaquetários, estatinas e IECA, 
mostrando que a imensa maioria dos pacientes não estava 
recebendo o tratamento que aumentaria a sobrevida e 
economizaria dinheiro dos cofres públicos e das famílias 
brasileiras. Portanto, uma outra mensagem que o estudo nos 
trás é justamente dizer que embora a ciência tenha avançado e 
nos trazido certezas sobre o tratamento das DCV, a informação 
ainda não chegou na ponta porque as pessoas não estão 
tomando os medicamentos que os fariam viver mais e melhor.

Por fim, o estudo REACT ainda encontrou dados relevantes 
relacionados ao controle dos fatores de risco cardiovasculares 
e das comorbidades. Aproximadamente 10% dos pacientes 
que eram portadores de diabetes mellitus e hipertensão 
arterial não tinham sido diagnosticados mesmo apresentando 
marcadores diagnósticos com valores dentro da faixa 
patológica. Além disso, pouco mais de 20% dos sujeitos 
tinham o colesterol LDL na meta terapêutica para alto risco 
cardiovascular. Como os pacientes estavam em centros 
cardiológicos especializados, esperava-se maior controle 
dos fatores de risco e das comorbidades; isso nos alerta para 
um problema ainda maior, uma vez que entre sujeitos em 
acompanhamento por médicos da atenção primária, pode 
haver maior inércia na detecção e diagnóstico dos fatores 
de risco e na instituição de terapêutica apropriada e alcance 
de metas terapêuticas para essa população. É provável que o DOI: https://doi.org/10.36660/abc.20201295
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Brasil da vida real tenha números ainda piores no diagnóstico 
e tratamento das DCV.

Em conclusão, as terapias modificadoras de doença 
reduzem a morte entre aqueles com alto risco cardiovascular. 
Programas de melhoria de prática clínica sob a coordenação 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, incluindo capacitação 

profissional com envolvimento do médico não especialista 
(o médico da atenção primária) devem ser implantados para 
garantir que informações no tema sejam disseminadas e 
cheguem aos cinco cantos do Brasil, aumentando o uso da 
terapia médica otimizada e reduzindo o número de mortes 
por DCV.
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Resumo

Fundamento: A ablação da taquicardia atrial (TA) com local de ativação mais precoce próxima ao feixe de His é um desafio, 
devido ao risco de bloqueio de AV completo por sua proximidade ao sistema de His-Purkinje (SHP). Uma alternativa para 
minimizar esse risco é posicionar o cateter na cúspide não coronária (CNC), que é anatomicamente contígua à região 
para-Hissiana.  

Objetivos: O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão de literatura e avaliar as características eletrofisiológicas, a 
segurança e o índice de sucesso de aplicação de radiofrequência (RF) por cateter na CNC para o tratamento de TA para-
Hissiana em uma série de casos.

Métodos: Avaliamos retrospectivamente dez pacientes (Idade: 36±10 anos) que foram encaminhados para ablação de 
taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) e haviam sido diagnosticados com TA focal para-Hissiana confirmada 
por manobras eletrofisiológicas clássicas. Para a análise estatística, um P valor d <0.05 foi considerado estatisticamente 
significativo. 

Resultados: A ativação atrial mais precoce na posição His foi de 28±12ms da onda P, e a CNC foi 3±2ms antes da posição 
His, sem evidência de potencial His em todos os pacientes. Foi aplicada RF à CNC (cateter de ponta de 4-mm; 30W, 
55°C) e a taquicardia foi interrompida em 5±3s sem aumento no intervalo PR ou evidência de um ritmo juncional. Os 
testes eletrofisiológicos não induziram novamente a taquicardia em 9/10 pacientes. Não houve complicações em nenhum 
procedimento. Durante o período de acompanhamento de 30 ± 12 meses, nenhum paciente apresentou recorrência de 
taquicardia.

Conclusão: O tratamento percutâneo de TA para-Hissiana por meio de CNC é uma estratégia segura e eficiente, tornando-
se uma opção interessante para o tratamento de arritmia complexa. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):119-126)

Palavras-chave: Arritmias Cardíacas; Taquicardia Atrial; Ablação por Cateter/métodos; Fascículo Atrioventricular; Técnicas 
Eletrofisiológicas Cardíacas/métodos; Eletrocardiografia/métodos.

Abstract
Background: Atrial tachycardia (AT) ablation with earliest activation site close to the His-Bundle is a challenge due to the risk of complete AV 
block by its proximity to His-Purkinje system (HPS). An alternative to minimize this risk is to position the catheter on the non-coronary cusp 
(NCC), which is anatomically contiguous to the para-Hisian region.  

Objectives: The aim of this study was to perform a literature review and evaluate the electrophysiological characteristics, safety, and success rate 
of catheter-based radiofrequency (RF) delivery in the NCC for the treatment of para-Hisian AT in a case series.

Methods: This study performed a retrospective evaluation of ten patients (Age: 36±10 y-o) who had been referred for SVT ablation and 
presented a diagnosis of para-Hisian focal AT confirmed by classical electrophysiological maneuvers. For statistical analysis, a p-value of <0.05 
was considered statistically significant. 
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Results: The earliest atrial activation at the His position was 28±12ms from the P wave and at the NCC was 3±2ms earlier than His 
position, without evidence of His potential in all patients. RF was applied on the NCC (4-mm-tip catheter; 30W, 55ºC), and the tachycardia 
was interrupted in 5±3s with no increase in the PR interval or evidence of junctional rhythm. Electrophysiological tests did not reinduce 
tachycardia in 9/10 of patients. There were no complications in all procedures. During the 30 ± 12 months follow-up, no patient presented 
tachycardia recurrence.

Conclusion: The percutaneous treatment of para-Hisian AT through the NCC is an effective and safe strategy, which represents an interesting 
option for the treatment of this complex arrhythmia. (Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):119-126)

Keywords: Arrhythmias, Cardiac; Tachycardia, Atrial; Catheter, Ablation/methods; Bundle of His; Electrophysiologic,Techniques/methods; 
Electrocardiography/methods.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

Introdução 
As taquicardias atriais focais (TA) geralmente se originam 

de determinadas estruturas compostas de tecido atrial, 
tais como a crista terminalis, veias pulmonares, apêndices 
atriais e óstio do seio coronário. A ablação por cateter 
com radiofrequência (RF) foi estabelecida como o método 
preferencial para o tratamento dessas arritmias. Embora 
focos originados na região para-Hissiana sejam raros, eles 
são um desafio terapêutico devido à proximidade com o 
sistema de His-Purkinje (SHP). A tentativa de ablação via 
átrio direito poderia aumentar o risco de afetar o nó AV, 
SHP, e, portanto, causar o bloqueio atrioventricular (AV). 
Entretanto, o uso do acesso retroaórtico para explorar 
a cúspide não coronária (CNC), que é anatomicamente 
adjacente à região mencionada acima, é descrito como 
uma estratégia alternativa.1 A experiência com a eficácia 
e a segurança desse tipo de ablação continua limitada. 
Neste estudo, relatamos uma série de casos de taquicardia 
atrial para-Hissiana que foram mapeados e fizeram a 
ablação pela CNC. As características eletrofisiológicas e os 
resultados com essa abordagem foram analisados. Além 
disso, a anatomia da região e as estratégias procedimentais 
foram discutidas.

Método 
Foram analisados os prontuários de 10 pacientes (8 

mulheres e 2 homens; média de idade 36±10 anos), de 
duas instituições brasileiras (Instituto do Coração/InCor, 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
e Hospital Antônio Prudente, Fortaleza), submetidos a 
ablação por cateter entre janeiro de 2014 e março de 2017. 
O tratamento com drogas antiarrítmicas foi interrompido 
por pelo menos cinco meias-vidas antes do procedimento. 
Eles foram avaliados por exame físico, radiografia torácica, 
e ecocardiograma, e nenhum apresentou doença cardíaca 
estrutural. 

Os pacientes  foram submet idos  a  um estudo 
eletrofisiológico após jejum de 8 horas, sob monitoramento 
contínuo e nível de sedação controlado por um anestesista. 
Foi realizada punção tripla na veia femoral, e cateteres 
padrão (3) foram introduzidos no seio coronário (decapolar; 
6F), região do feixe His (quadripolar, 7F), e base do 
ventrículo direito (quadripolar, 7F). 

A estimulação atrial programada, ou ruptura atrial 
foi feita com um sistema de registro de eletrofisiologia 

(EP tracer, Holanda) para induzir a taquicardia em dois 
pacientes; e o aparecimento espontâneo de taquicardia 
foi observado em um paciente. O uso de isoproterenol 
(10-20mcg; infusão IV) foi necessário em sete pacientes. 
Em um caso, estava disponível um sistema de mapeamento 
eletroanatômico (Carto 3; Biosense). 

O diagnóstico de TA foi confirmado utilizando-se 
as seguintes observações e manobras eletrofisiológicas: 
alterações no intervalo A-A antes de alterações no intervalo 
V-V, arrastamento ventricular durante a taquicardia com 
resposta tipo V-A-A-V, ou mesmo alterações no intervalo 
V-A durante a taquicardia (ausência de conexão V-A). Em 
todos os casos, observou-se a ativação atrial com menos de 
50% do comprimento do ciclo de taquicardia, indicando 
um padrão de ativação focal.

Quando a ativação atrial mais precoce estava no septo 
atrial direito e era acompanhada de potencial His perceptível 
no local, a TA foi definida como para-Hissiana. Por último, a 
artéria femoral foi puncionada para permitir o mapeamento 
detalhado da região da válvula aórtica retrógrada.

Um cateter terapêutico de ponta de 4-mm foi usado 
para aplicação de radiofrequência (RF) (30W/55ºC durante 
60 segundos), usando incidências fluoroscópicas oblíquas 
direita e esquerda como referências para a localização 
anatômica (Figura 1). Em um paciente, foi usado um sistema 
de mapeamento eletroanatômico (Figura 2). Em todos os 
casos, o local da ativação mais precoce foi identificado pela 
CNC, em relação ao aparecimento da onda P periférica, 
semelhante ao detectado pelo cateter colocado no septo 
interatrial direito, mas com a vantagem da ausência do 
potencial de feixe de His no primeiro (Figura 3). O sucesso 
do procedimento foi definido como sendo a cessação da 
taquicardia durante a aplicação de RF, e a não indução 
da taquicardia depois de várias tentativas de induzi-la por 
ruptura atrial, ou depois da infusão de isoproterenol. 

Análise estatística
Os dados contínuos são apresentados como média ± 

desvio padrão (DP), se forem normalmente distribuídos, e 
como mediana mais faixa interquartil, se não forem. Para 
dados categóricos, serão usadas contagens e porcentagens 
(%). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para determinar a 
normalidade da distribuição. O teste U de Mann Whitney 
foi utilizado para comparar diferenças entre grupos para 
valores contínuos não paramétricos. Por último, o teste exato 
de Fisher foi aplicado para avaliação de dados categóricos em 
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Figura 2 – Mapeamento eletroanatômico mostrando pontos de aplicação de RF na CNC. Observe o relacionamento íntimo da cúspide não coronária com a 
região para-Hissiana.

Figura 1 - Posicionamento do cateter de ablação na CNC em projeção oblíqua direita e esquerda.
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uma tabela de contingência 2x2. Para todos os testes, um P 
valor d <0,05 foi considerado estatisticamente significativo 
(bilateral). A análise estatística foi realizada com o software 
SPSS, versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).

Resultados
As características clínicas e eletrofisiológicas dos pacientes 

podem ser visualizadas na Tabela 1 e na Tabela 2. Todas as 
variáveis contínuas, exceto a duração da onda P durante 
o ritmo do seio e a taquicardia, apresentaram distribuição 
normal (Tabela 2).

Nenhum dos pacientes já tinha passado por ablação por 
cateter.  O comprimento médio do ciclo de taquicardia atrial 
foi 362±43 ms.  Ativação atrial mais precoce registrada no 
cateter His foi 28±12 ms, em relação à onda P periférica. O 
tempo de ativação atrial local registrado pelo cateter na CNC 
foi 3±2 ms antes, comparado ao do cateter His. 

Em todos os casos, o local inicial de ablação foi a CNC, 
com sucesso em 9 de 10 deles. O caso restante exigiu o 
mapeamento e a tentativa de ablação na região para-Hissiana 
com baixa potência (20w), que também não foi bem sucedido.

O tempo médio para a interrupção da taquicardia atrial 
depois da aplicação de RF foi 5 segundos.  O ritmo juncional 
e um aumento no intervalo PR não foram observados durante 
a aplicação de RF em todos os casos. Todos os procedimentos 
foram bem tolerados e não houve complicações. 

Durante um período de acompanhamento de 30 ± 12 
meses, nenhum paciente teve recorrência de taquicardia 
atrial. Os pacientes permaneceram assintomáticos na 
avaliação clínica e com monitoramento por ECG Holter 
contínuo dinâmico.

Ao registrar o eletrocardiograma de superfície, observamos 
que a morfologia da onda P, demonstrando padrão bifásico 
ou trifásico em 6 de 10 pacientes em derivações inferiores, e 
teve duração significativamente mais curta, em comparação 
com o ritmo do seio em todos os casos, 93 ± 17 versus 112 
± 20 ms (p<0,05). (Figura 4).

Discussão

Relações morfológicas
A aorta ocupa uma posição central na base do coração, 

encaixada profundamente entre as junções atrioventriculares 
direita e esquerda. As relações espaciais dos seios de Valsalva 
demonstram, portanto, proximidade entre as paredes atriais 
e o tecido adiposo interposto entre eles na base do coração. 
Considerando um padrão de meia-lua da fixação dos 
componentes aórticos, é evidente que as relações topográficas 
variam de acordo com a profundidade dentro do seio. A 
Figura 5A e a Figura 5B mostram as relações anatômicas do seio 
aórtico não coronário em relação às estruturas do átrio direito. 
Especificamente, a parte mais profunda do seio aórtico não 

Figura 3 – Em sequência, de cima para baixo: derivações periféricas, seio coronário de eletrodos proximais e distais, e registro de cateteres próximos à região 
da válvula aórtica e do feixe de His. Tempo de ativação atrial local mais precoce semelhante é observado em relação ao aparecimento de uma onda P da região 
septal para-Hissiana e CNC, mas não se observou potencial His nesta última.
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Tabela 1 – As características clínicas dos pacientes avaliados 

Paciente Idade Sexo Doença cardíaca 
estrutural Duração dos sintomas (meses) AADs ineficazes Ablação anterior 

mal sucedida

1 38 F Nenhuma ≤12 0 Não

2 49 M Nenhuma 12-24 2 Não

3 22 F Nenhuma 12-24 1 Não

4 28 F Nenhuma 12-24 0 Não

5 31 F Nenhuma ≥48 3 Não

6 33 F Nenhuma ≥48 1 Não

7 46 F Nenhuma ≤12 1 Não

8 58 F Nenhuma 12-24 2 Não

9 25 M Nenhuma ≤12 0 Não

10 30 F Nenhuma ≤12 1 Não

AADs: drogas antiarrítmicas. 

Tabela 2 – Características eletrofisiológicas dos pacientes avaliados
Variável Valor

Média de idade (anos) 36 ± 10*

Duração da onda p durante a taquicardia (ms) 93 ± 17§

Duração da onda p durante o ritmo do seio (ms) 112 ± 20§

Índice de sucesso da ablação 9/10 (90%)

Comprimento médio do ciclo de taquicardia (ms) 362±43*

Ativação atrial mais precoce registrada no cateter His (ms) 28±12* 

Local da ativação mais precoce à região do feixe de His (ms) 3±2* 

Tempo médio de fluoroscopia (minutos) 14 [10 - 18]

Tempo do início da ablação até a interrupção da taquicardia (segundos) 5 [2 - 8]

Uso de sistema de mapeamento 3D 1/10

Angiografia coronária 0/10

Complicações graves 0/10

*Os dados são apresentados como média + desvio padrão (DP). §O valor é exibido como média + faixa interquartil (IQR).  

coronário (também chamado não adjacente) está intimamente 
relacionada ao componente atrioventricular do septo cardíaco. 
A Figura 5C mostra a parede do seio e os marcos da área 
juncional e nó atrioventricular

Dessa forma, a CNC passa a ser um alvo alternativo na 
estratégia terapêutica em que a falha na intervenção ocorre 
quando se tenta fazer a ablação nos dois lados do septo atrial, 
ou o risco de bloqueio atrioventricular resulta do registro de 
eletrograma do feixe de His próximo ao alvo da ablação.2 

Do ponto de vista embriológico, células da crista neural 
contribuem para formar o septo aortopulmonar, coxim 
endocárdico no canal de saída, e isolamento do feixe de His 
do miocárdio ao seu redor. Resquícios dessas células na região 
perinodal pode justificar o substrato, que causa e mantém a 
arritmia.3 A CNC se origina do miocárdio atrial, enquanto 
a cúspide coronária esquerda se origina do miocárdio 
ventricular. Esse fato explica a frequência de arritmias atriais na 
NCC, e arritmias ventriculares nas cúspides direita e esquerda.3 

A prevalência de taquicardias originárias da região 
perinodal é de 7 a 10% em séries diferentes, com várias séries 
e relatos de casos mostrando que taquicardias para-Hissianas 
podem ser tratadas adequadamente, com um índice de 
complicação baixo.4 

A abordagem dessas taquicardias através da CNC reduz 
o risco de danos ao sistema de condução, garantindo uma 
estabilidade maior ao cateter durante a aplicação de RF, bem 
como um bom contato com o tecido. A explicação provável 
para a eficiência da ablação nesse local é o direcionamento 
das extensões atriais direitas na CNC, mais distante do sistema 
His Purkinje, que se localiza no endocárdio.5

Em relação a complicações, a aplicação de RF pode causar 
danos às válvulas cardíacas, embora essa complicação ainda 
não foi relatada até os limites de potência (30w) e temperatura 
(55°C) em várias séries.6 A angiografia coronária não foi 
realizada como rotina antes de se aplicar a RF porque nossa 
prática demonstra que a presença de um eletrograma com 
átrio maior que o ventrículo (razão A/V > 1), anatomicamente 
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Figura 4 – Morfologia da onda P de todos os casos. Morfologia da onda P, demonstrando padrão bifásico ou trifásico em 6 de 10 pacientes em derivações inferiores.

Figura 5 – Pode-se observar uma relação íntima entre o CNC e a região do feixe de His. A) Vista oblíqua de um corte de eixo curto na base do coração, 
mostrando o seio não coronário de Valsalva (NC) e os marcos do triângulo de Koch (linhas pontilhadas) e septo membranoso (estrela). B) Corte de eixo curto 
na base do coração mostrando as relações espaciais dos seios aórticos e o tecido adiposo presente entre a aorta e as paredes atriais. C) Seção longitudinal 
da raiz aórtica mostrando a curta distância entre a porção profunda do seio não coronário de Valsalva (CNC) e a área correspondente ao vértice do triângulo 
de Koch, localizado na região anterossuperior em relação ao orifício do seio coronário (seta com duas pontas).

mais próximo a um cateter usado como referência no átrio 
direito, paralelo ao sistema de condução, marca um local 
seguro para a ablação. Em relação à técnica de mapeamento, 
observou-se uma razão maior ou igual a 1 entre as amplitudes 
dos eletrogramas atrial e ventricular em todos os pacientes do 
alvo de ablação. Essa característica eletrofisiológica tem grande 
valor, pois a inversão da relação A/V sugere que o limite da 
CNC está sendo ultrapassado e o cateter está apoiado na 
cúspide direita. Isso causa maior risco de lesão ao sistema de 
condução, servindo como assistência e referência anatômica 
quando a fluoroscopia é usada.7

Usamos o mapeamento eletroanatômico (MEA) apenas em 
um caso. O motivo disso é que a maioria de nossos pacientes 
foram tratados no sistema público de saúde, onde esse recurso 
não está disponível. Entretanto, em nossa amostra, conforme 
descrito por Toniolo et al.,8 foi possível alcançar altos índices 
de sucesso, apesar de não usar o recurso.

Por outro lado, há situações em que o MEA é fundamental. 
Recentemente, Bitaraes et al publicaram um caso de uma 
paciente grávida com uma TA refratária a tratamento 
farmacológico, em que a ablação por cateter foi realizada 
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com sucesso pela cúspide aórtica não coronária com 
fluoroscopia zero, utilizando o MEA.9

Nossos achados estão em desacordo com os de Ouyang 
et al.,10 que observaram que uma onda P -/+ na derivação 
V1 associada a P+ em D1 e AVL sugerem origem na CNC. 
De acordo com esse autor, a relação entre a presença de 
uma onda P-/+ com sua parte mais proeminente sendo 
positiva e a origem no átrio esquerdo é um fato relevante. 
Recentemente, Madaffari et al.11 publicaram dados da 
morfologia da onda P, em que uma onda P estreita e bifásica 
(-/+) ou trifásica (+/-/+) nas derivações inferior e precordial 
identificam com confiança o grupo de TA que surge na 
região para-Hissiana. Em nosso estudo, identificamos que 
a morfologia da onda P, demonstrando padrão bifásico ou 
trifásico em 6 de 10 pacientes em derivações inferiores, e 
uma onda P significativamente mais curta em comparação 
com o ritmo do seio, era variável nas derivações precordiais. 

Em nosso estudo, em dez casos, ocorreu apenas uma 
tentativa mal sucedida de realizar a ablação de taquicardia 
pela CNC, que também não teve sucesso pelo átrio direito. 
Presumimos que uma estratégia mais agressiva pelo lado 
direito do septo poderia ter resultado em danos ao sistema 
de condução e bloqueio atrioventricular, justificando a baixa 
potência de saída testada (20w). A taquicardia parou durante 
as aplicações, mas pode ser induzida novamente durante a 
infusão de isoproterenol. Um alvo mais profundo na região do 
septo poderia explicar a dificuldade de eliminar o substrato. 
Outra limitação é que o operador não explorou a região 
esquerda do septo nesse caso. Também não usamos cateter 
irrigado porque, em nossa opinião, a raiz aórtica é uma 
região de alto fluxo de sangue e, a menos que a aplicação 
da potência fosse limitada por cortes de alta temperatura 
repetidamente, a irrigação não deveria fazer uma diferença 
significativa. No acompanhamento clínico, o paciente estava 
assintomático, com o uso de betabloqueadores. Portanto, 
nenhuma nova tentativa de ablação foi realizada.

Recentemente, Lyan et al.,12 avaliaram estratégias 
diferentes de ablação por cateter de taquicardia atrial local 
originando próximo à região do feixe de His em 68 pacientes, 
e concluíram que o índice de sucesso agudo de ablação de 
TA para-Hissiana pela CNC foi mais alto do que a ablação no 
septo do AE e no septo do AD (p<0,05). Por esse motivo, eles 
argumentam que a CNC deve ser a primeira abordagem e a 
preferencial para essas taquicardias, independentemente do 
tempo de ativação local. Esse também e o posicionamento de 
Bohora et al.,13 Por outro lado, Madaffari et al.,11 propõem 
que a CNC é uma entre três abordagens possíveis para 
alcançar o sucesso, e que a escolha deve ser baseada no 
momento de ativação local. 

Concordamos com Lyan et al.,12 e Bohora et al.,13 já que 
a abordagem de CNC parece ser a primeira escolha para 
realizar a ablação nesse cenário, com altos índices de sucesso.

Conclusão
Este estudo confirma as observações prévias de que o 

mapeamento e a ablação por cateter de taquicardia atrial 
focal com ativação precoce próxima ao feixe de His, a partir 
da cúspide aórtica não coronária (CNC) é um procedimento 
eficiente e aparentemente seguro. Acreditamos que a 
exploração retroaórtica deva ser obrigatória nesse caso. Um 
eletrocardiograma de superfície pode sugerir o alvo adequado 
próximo à região do feixe de His, mas não em todos os casos. 
O conhecimento das relações da CNC com o sistema de 
condução é fundamental na ablação dessas taquicardias. Esses 
achados devem ser considerados na estratégia terapêutica 
dessa arritmia complexa. 
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Taquicardia de reentrada nodal atrioventricular

A história recente da taquicardia atrial para-Hissiana (TAPH) 
se parece muito com a história mais antiga da taquicardia de 
reentrada nodal atrioventricular (TRNAV). O debate sobre os 
limites anatômicos precisos da reentrada nodal atrioventricular 
continua hoje no que diz respeito à TRNAV,1 mesmo 75 
anos após a primeira suspeita de que alguns mecanismos 
de taquicardia supraventricular poderiam envolver a região 
do nó atrioventricular.2 Nesse tipo de arritmia, o primeiro 
alvo para a terapia ablativa por cateter foi a via rápida do 
nó atrioventricular:3 essa abordagem apresentou alta taxa 
de sucesso, mas a indução do bloqueio atrioventricular foi 
encontrada em mais de um a cada cinco pacientes.4 Após 
alguns anos, foi proposta uma abordagem por via lenta,5 que 
se mostrou mais eficaz e segura do que a abordagem por via 
rápida.4 Por alguns anos, essa nova abordagem gerou algum 
debate na comunidade de eletrofisiologia. Alguns autores 
chegam a sugerir a substituição de uma técnica por outra, 
desde que a TRNAV persistisse.6 Atualmente, a abordagem 
pela via rápida foi definitivamente abandonada e, quando 
pensamos em ablação por cateter de TRNAV, pensamos 
apenas na ablação por via lenta.

A TAPH é um grupo de taquicardias atriais (ATs) com origem 
próxima à região do feixe de His. Sua prevalência é bastante 
elevada em algumas casuísticas,7 por isso é importante 
aprender a reconhecê-las e tratá-las. Hoje em dia, da mesma 
forma que a TRNAV, também para a TAPH existe um debate 
tanto sobre o sítio anatômico de origem desse tipo de 
arritmia,8 tanto sobre o mecanismo9,10 quanto sobre a melhor 
abordagem de ablação por cateter.11-14 Alguns autores sugerem 
a presença de um pequeno circuito reentrante adjacente ao 

anel tricúspide;10 outros descreveram a TAPH como ATs focais 
originando-se de vários pontos ao redor do anel tricúspide 
ou mitral.9 As TAPH são passíveis de ablação por cateter por 
várias abordagens, incluindo o septo interatrial direito, septo 
interatrial esquerdo por punção transeptal e seio não coronário 
(SNC) de Valsalva da raiz aórtica por abordagem transaórtica 
via artéria femoral. 

Nesta edição dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Chokr 
et al.15, é importante descrever uma série de casos de pacientes 
submetidos à ablação do seio de Valsalva. Um dos achados 
mais relevantes de seu trabalho foi que esse tipo de ablação 
é viável com uma exposição radiológica relativamente baixa, 
também sem um sistema de mapeamento eletroanatômico 
3-D e sem a ecocardiografia intracardíaca, método que a 
comunidade de eletrofisiologia atual parece não conseguir 
deixar de fora. Por esse motivo, o método pode ser viável em 
todos os laboratórios de eletrofisiologia.

No entanto, mesmo que já tenha sido comprovado que 
uma abordagem ablativa do seio de Valsalva é mais eficaz e 
segura do que uma abordagem da região do feixe de His no 
septo interatrial direito e/ou esquerdo,12,14 independentemente 
do local de ativação atrial mais precoce, alguns autores 
sugerem como primeira escolha em algumas situações a 
ablação do septo interatrial direito ou esquerdo,11,13 apesar 
do risco de danos ao sistema de condução atrioventricular. 
Provavelmente, como na história do TRNAV, daqui a mais 25 
anos, quando pensarmos em ablação para TAPH, pensaremos 
apenas na abordagem do seio de Valsalva, e a abordagem da 
região do feixe de His será definitivamente esquecida!
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Resumo
A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum na prática 

clínica com predileção pelas faixas etárias mais avançadas. Com 
o envelhecimento populacional, as projeções para as próximas 
décadas são alarmantes. Além de sua importância epidemiológica, 
a fibrilação atrial é destacada por suas repercussões clínicas, 
incluindo fenômenos tromboembólicos, hospitalizações e maior 
taxa de mortalidade. Seu mecanismo fisiopatológico é complexo, 
envolvendo uma associação de fatores hemodinâmicos, estruturais, 
eletrofisiológicos e autonômicos.

Desde os anos 1990, o estudo Framingham em análises 
multivariadas já demonstrou que, além da idade, a presença de 
hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca e doença valvar é 
preditor independente dessa normalidade do ritmo. Entretanto, 
recentemente, vários outros fatores de risco estão sendo implicados 
no aumento do número de casos de fibrilação atrial, tais como 
sedentarismo, obesidade, anormalidades do sono, tabagismo e 
uso excessivo de álcool. Além disso, as mudanças na qualidade de 
vida apontam para uma redução na recorrência de fibrilação atrial, 
tornando-se uma nova estratégia para o tratamento de excelência 
dessa arritmia cardíaca. 

A abordagem terapêutica envolve um amplo conhecimento do 
estado de saúde e hábitos do paciente, e compreende quatro pilares 
principais: mudança de hábitos de vida e tratamento rigoroso de 
fatores de risco; prevenção de eventos tromboembólicos; controle 
da frequência; e controle do ritmo. Pela dimensão de fatores 
envolvidos no cuidado ao paciente portador de fibrilação atrial, 
ações integradas com equipes multiprofissionais estão associadas 
aos melhores resultados clínicos.

Introdução
A fibrilação atrial (FA) é caracterizada pela completa 

desorganização da atividade elétrica atrial e consequente 

perda da sístole atrial com padrão eletrocardiográfico 
característico e de fácil reconhecimento. Entretanto, o 
diagnóstico é desafiador, uma vez que muitos pacientes 
se apresentam assintomáticos ou com sintomas fugazes, 
dificultando o registro da arritmia. É a arritmia sustentada 
mais comum na prática clínica afetando 3% da população 
adulta, com predileção para faixas etárias mais avançadas.1 
Com o envelhecimento populacional, as projeções para as 
próximas décadas são alarmantes. Estima-se que o número 
de pacientes portadores de FA com idade superior a 55 
anos será mais que o dobro em 2060, o que consumirá 
grande quantidade de recursos dos cofres públicos.2 
Além da importância epidemiológica, a FA é destacada 
pelas suas repercussões clínicas, incluindo os fenômenos 
tromboembólicos, com aumento, em média, de 4 vezes a 
chance de um acidente vascular cerebral (AVC), além de ser 
associada ao maior risco de mortalidade por todas as causas e 
outras importantes condições, como insuficiência cardíaca.3,4 

A incidência ajustada para idade e a prevalência de FA 
é menor nas mulheres em comparação com os homens; 
contudo, não acontece com a morbimortalidade. A FA 
está associada ao maior risco relativo para mortalidade por 
todas as causas, AVC, mortalidade cardiovascular, eventos 
cardíacos e insuficiência cardíaca no sexo feminino.5 

Pacientes com essa anormalidade do ritmo também 
são mais vulneráveis a hospitalizações. Em uma recente 
metanálise incluindo 35 estudos e 311.314 pacientes, a 
incidência de admissão hospitalar foi de 43,7/100 pessoas 
ao ano. As doenças cardiovasculares representam as 
maiores causas de hospitalizações; no entanto, as causas 
não cardiovasculares também são frequentes nesse grupo 
de pacientes, como câncer e doenças pulmonares.6 

Es te ar t igo tem por objet ivo rev isar  aspectos 
fisiopatológicos, fatores de risco e bases para o tratamento. 
As diretrizes para prevenção de eventos tromboembólicos 
e a ablação por cateter serão abordadas em outros 
manuscritos. 

Mecanismos fisiopatológicos
Várias alterações fisiopatológicas levam à ocorrência 

de f ibr i lação,  incluindo fatores hemodinâmicos, 
eletrofisiológicos, estruturais, autonômicos (moduladores), 
além de fatores desencadeantes representados pelas 
extrassístoles e taquicardias atriais (Figura 1). Essas 
variam desde polimorfismos genéticos a modificações 
macroscópicas da estrutura do átrio, interferindo 
na atividade elétrica das células e resultando em 
desorganização da atividade elétrica atrial.
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As propriedades elétricas do miocárdio são controladas 
por canais iônicos presentes na membrana celular. A ativação 
das células depende basicamente de canais de sódio, 
cálcio e potássio. O período refratário da célula depende, 
grosseiramente, do tempo entre a ativação da célula e o 
retorno do potencial de ação ao nível inicial. O aumento das 
correntes de influxo iônico (cálcio e sódio) prolonga o período 
refratário celular, e o aumento da corrente de efluxo (potássio) 
resulta no seu encurtamento. Outro componente importante 
na eletrofisiologia normal do coração são as conexinas, que 
são proteínas presentes nas junções entre os cardiomiócitos, 
responsáveis pela permeabilidade iônica entre as células, 
permitindo a propagação normal do impulso elétrico.7 Na FA, 
ocorrem alterações desses componentes da eletrofisiologia 
normal das células, o que se convencionou chamar de 
remodelamento elétrico. A sua forma mais comum decorre da 
entrada acentuada de cálcio nas células que se despolarizam 
com frequência aumentada. Esse aumento leva à inativação 
de correntes de cálcio e aumento de correntes de potássio, 
que resultam no encurtamento da duração do potencial de 
ação e aumento da vulnerabilidade à FA, além de favorecer 
a recorrência precoce após a cardioversão e a progressão de 
formas paroxísticas para formas mais persistentes da arritmia.8 
Fatores genéticos podem estar relacionados a defeitos dos 
canais iônicos, e podem predispor à ocorrência de FA. 
Formas familiares da arritmia, embora sejam situações raras 
e heterogêneas, são bem descritas na literatura.9,10 O papel 
da genética na FA está sendo estudado, sendo uma corrente 
promissora na busca, cada vez mais atual, de formas de 
tratamento personalizado.

Atualmente, as teorias mais aceitas para o início da arritmia 
e a sua manutenção são a presença de focos ectópicos 
como deflagradores da arritmia e a reentrada como fator de 

manutenção. Estudos iniciais já indicavam que a aplicação 
tópica de substâncias estimulantes no átrio, como a aconitina 
(alcaloide capaz de ocasionar bradicardia e hipotensão), no 
átrio originava taquicardia atrial rápida, que, por sua vez, 
induzia a FA.11 O estudo crucial no entendimento da origem 
focal da FA foi conduzido por Haïssaguerre et al.,12 no qual 
os autores, mapeando a atividade elétrica atrial em pacientes 
com FA, observaram focos ectópicos precoces que precediam 
a ocorrência da arritmia provenientes, principalmente, do 
interior das veias pulmonares (Figura 2).

Enquanto a atividade focal é necessária para o início da 
FA, um substrato atrial propício para a sua manutenção é 
igualmente importante. Características estruturais, anatômicas 
e eletrofisiológicas são fundamentais para a ocorrência e 
a manutenção de circuitos de reentrada, que são tidos, 
atualmente, como fundamentais na manutenção da arritmia. A 
reentrada pode ser anatômica (com obstáculos criando zonas 
de condução lenta, como fibrose) ou funcional (refratariedade 
heterogênea, decorrente de propagação errática da frente de 
onda de ativação elétrica atrial). Essas condições aumentam a 
probabilidade de ocorrência de múltiplas ondas simultâneas 
de reentrada, facilitando a perpetuação da FA.13

A atividade autonômica também desempenha papel 
importante no início e na manutenção da FA.14 A ativação 
vagal pode alterar correntes de potássio dependentes da 
acetilcolina, com consequente redução da duração do 
potencial de ação podendo, assim, estabilizar circuitos de 
reentrada.15 Além disso, a ativação adrenérgica pode provocar o 
acúmulo de cálcio intracelular, o que pode deflagrar a arritmia. 

Mudanças na estrutura do miocárdio atrial, particularmente 
a fibrose, separam as fibras musculares, interferindo na 
continuidade da condução do impulso elétrico, resultando em 

Figura 1 – Fatores fisiopatológicos implicados na gênese de fibrilação atrial.

Fatores Eletrofisiológicos
Encurtamento do período refratário; canais 

iônicos, conexinas, influência genética

Fatores Desencadeantes
Extrassistoles atriais, ventrículares 

e taquicardias atriais

Fatores Moduladores
Alterações no tônus autonômico

Fatores Estruturais
Fibrose Atrial e inflamação

Fatores Hemodinâmicos
Aumento na pressão intra-atrial

Fibrilação Atrial

130



Artigo de Revisão

Cintra e Figueiredo
Fibrilação atrial: Mecanismos e Tratamento

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):129-139

redução da velocidade de condução, que é fundamental para a 
reentrada.16 A fibrose leva à progressão da FA, podendo ser um 
alvo terapêutico17 e um preditor da resposta ao tratamento.18 
Embora fatores eletrofisiológicos, incluindo o remodelamento 
elétrico, e morfológicos, como a fibrose e a dilatação atrial 
(remodelamento estrutural), sejam considerados os principais 
fatores envolvidos na fisiopatologia da FA, vem crescendo 
a quantidade de evidências que processos infecciosos ou 
inflamatórios podem permear e unir essas duas situações. Um 
estudo de caso controle com 56.870 participantes analisou 
a associação entre infecção pelo virus influenza, vacinação e 
risco de FA. Os autores demonstraram que a infeção aumentou 
o risco para o desenvolvimento da arritmia, ao passo que a 
vacinação apresentou efeito protetor em diferentes grupos 
de pacientes.19 A presença de infiltrado inflamatório, necrose 
celular e fibrose intersticial em pacientes com FA sem doença 
cardíaca estrutural documentada é maior em comparação 
com um grupo de pacientes sem a arritmia.20 Esses estudos 
vêm demonstrando maior concentração de mediadores ou de 
marcadores de atividade inflamatória, como a interleucina 6 
ou a proteína C-reativa ultrassensível em pacientes com FA.21

 
Fatores de risco para fibrilação atrial

O alto número de casos de FA encontrados na prática 
clínica não é apenas justificado pela idade – outros 
fatores contribuem para esse desfecho. Desde os anos 
1990, o estudo Framingham em análises multivariadas já 
demonstrou que, além da idade, a presença de hipertensão, 
diabetes, insuficiência cardíaca e doença valvar é preditora 
independente dessa normalidade do ritmo.22 Entretanto, 
recentemente, vários outros fatores de risco são implicados, e 

as mudanças na qualidade de vida apontam para uma redução 
no número de casos de FA, tornando-se um novo pilar para 
o tratamento de excelência da FA.23

Obesidade e fibrilação atrial
A obesidade, definida como índice de massa corporal (IMC) 

superior a 30 kg/m2, demonstra uma clara associação com 
a ocorrência de FA. Uma importante metanálise incluindo 
51 estudos e 626.603 indivíduos demonstrou um aumento 
no risco de FA em 29% para cada aumento de 5 unidades 
no IMC. Além disso, o risco de FA pós-operatória e pós-
ablação também foi 10% e 13% maior, respectivamente, 
para o mesmo aumento de peso.24 A progressão da 
doença da forma paroxística para a forma permanente 
também é mais significativa nos pacientes obesos conforme 
documentação em estudo coorte longitudinal com 21 anos 
de acompanhamento.25 A genética também parece justificar 
essa associação. Um estudo com mais de 50.000 indivíduos 
demonstra que as variantes genéticas associadas ao IMC alto 
se correlacionam com a incidência de FA, sugerindo uma 
relação causal entre as duas condições.26

A partir desse conhecimento, vários estudos prospectivos 
foram conduzidos para demonstrar o impacto da redução 
do peso na recorrência de FA.27-32 O estudo Long-Term 
Effect of Goal-Directed Weight Management in an Atrial 
Fibrillation Cohort (LEGACY) incluiu 355 pacientes, que 
foram acompanhados por 4 anos e divididos em três 
grupos de acordo com a perda de peso no final do estudo. 
Uma probabilidade 6 vezes maior de estarem livres de 
anormalidades do ritmo foi observada nos participantes 
com perda e manutenção de peso superior a 10% do peso 

Figura 2 – Focos deflagradores de fibrilação atrial em vários pontos nos átrios (pontos escuros) provenientes, predominantemente, das veias pulmonares. Adaptada de Haïssaguerre 
M, Jaïs P, Shah DC et al.12 Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998; 339(10):659–66.
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corporal em comparação com o grupo que perdeu menos de 
3% ou ganhou peso no período.28 Outro estudo, prospectivo 
e observacional, avaliou 149 pacientes com IMC superior a 
27 kg/m2 submetidos à ablação de FA e a um programa de 
redução de peso presencial, demonstrando maior tempo de 
sobrevida livre de eventos arrítmicos em comparação com o 
grupo controle.27 Resultados semelhantes foram observados 
em um estudo prospectivo com 4.021 pacientes obesos, em 
ritmo sinusal e sem história prévia de arritmia. O grupo foi 
submetido a cirurgia bariátrica ou tratamento conservador. 
A perda de peso observada no grupo com intervenção foi 
associada à redução significativa no risco de FA.33 

Por outro lado, em uma análise secundária do estudo 
Action for Health in Diabetes (Look AHEAD) que avaliou 
pacientes com diabetes, a implementação de programa de 
perda de peso e atividade física não reduziu a ocorrência 
de FA.34 Um outro estudo populacional demonstra que a 
baixa massa magra também se relaciona com a presença de 
FA.35 Dessa forma, o real papel da distribuição de gordura 
corporal na arritmogênese ainda requer mais esclarecimentos, 
entretanto, é necessário reconhecer a obesidade como um 
fator de risco potencialmente modificável; e, em pacientes 
obesos e sobrepesos, a redução do peso em, pelo menos, 
10% pode reduzir o risco de FA. 

Apneia obstrutiva do sono 
Apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada pela obstrução 

completa ou parcial, recorrente das vias aérea superiores durante 
o sono, resultando em períodos de apneia, dessaturação 
de oxi-hemoglobina e despertares noturnos frequentes. O 
reconhecimento dessa anormalidade do sono por parte dos 
cardiologistas tornou-se fundamental após as publicações 
demonstrando aumento na mortalidade cardiovascular nos 
pacientes com AOS não tratada.36 Vários fatores contribuem 
para o dano cardiovascular nesses pacientes e, possivelmente 
inúmeros mecanismos estejam envolvidos. Entretanto, três 
fatores principais merecem destaque: hipóxia intermitente, 
despertares frequentes e alterações na pressão intratorácica. Essas 
alterações acabam por desencadear hiperatividade do sistema 
nervoso simpático; disfunção endotelial e inflamação.37-40 A 
ativação simpática observada nesses pacientes é um importante 
fator que, em parte, justifica a elevada prevalência de arritmias 
cardíacas nessa população, incluindo a FA. Além disso, a AOS 
pode prejudicar o funcionamento do átrio esquerdo. Estudos 
com ecocardiografia tridimensional demonstraram disfunção e 
remodelamento atrial esquerdo com reversão após tratamento 
efetivo com pressão positiva.41,42 

 Em um estudo epidemiológico, a ocorrência de arritmias 
cardíacas noturnas foi mais frequente nos pacientes portadores 
de AOS grave, definida como índice de apneia/hiponeia 
(IAH) superior a 30 eventos/hora. A FA ocorreu em 1,65% 
dos casos de AOS grave e 0,2% nos controles (p=0,03).43 Em 
outra análise de pacientes em acompanhamento ambulatorial 
por FA crônica em um hospital terciário submetidos à 
polissonografia basal, 81,6% apresentavam AOS.44 De fato, 
AOS e FA são condições que compartilham fatores de risco 
como idade, sexo, obesidade, hipertensão e insuficiência 
cardíaca e, dessa forma, a demonstração de casualidade é 
desafiadora na literatura científica. 

Em um estudo prospectivo45 com pacientes referidos 
para a cardioversão elétrica de FA/flutter atrial, observou-se 
82% de recorrência nos pacientes com AOS sem tratamento 
ou com tratamento inadequado e 42% de recorrência nos 
pacientes tratados (p=0,013). Além disso, no grupo de 
pacientes não tratados, a recorrência foi ainda maior entre 
os que apresentavam maior queda na saturação de oxigênio 
durante o evento de apneia (p=0,034). O tratamento da AOS 
reduz o risco de recorrência de FA não somente em pacientes 
submetidos à cardioversão elétrica, mas também após ablação 
por cateter. Em estudo com 426 pacientes submetidos ao 
isolamento elétrico das veias pulmonares, 62 pacientes 
apresentaram AOS confirmada pela polissonografia, sendo 32 
pacientes usuários de CPAP e 30 pacientes sem tratamento. O 
uso do CPAP foi associado a uma maior taxa de sobrevida livre 
de FA quando comparado ao grupo sem o uso do CPAP (71,9% 
vs. 36,7%; p=0,01). Os autores concluíram que o tratamento 
com CPAP em pacientes portadores de AOS submetidos 
a tratamento percutâneo da FA melhora a recorrência da 
arritmia, e nos casos de AOS sem tratamento adequado, 
o isolamento elétrico tem pouco valor terapêutico.46 Uma 
metanálise foi, então, realizada para determinar o papel da 
AOS no paciente portador de FA submetido à ablação por 
cateter, concluindo-se que a presença de AOS é associada 
ao maior risco de recorrência de FA após ablação (RR 1,25, 
95% CI 1,08 a 1,45, p=0,003).47

Concluindo, a presença de AOS é alta em pacientes com 
FA, e os dados atuais sugerem a presença de uma relação 
dose-resposta entre a gravidade da AOS e a recorrência de FA. 
O tratamento adequado dessa anormalidade do sono reduz a 
recorrência clínica de FA mesmo em pacientes submetidos à 
ablação por cateter. Dessa forma, a adequada investigação e 
o tratamento, caso necessários, são uma medida importante 
no manejo clínico desses pacientes.

Atividade física e fibrilação atrial
A inatividade física é um problema de saúde pública 

associado ao aumento das doenças cardiovasculares, 
insuficiência cardíaca, AVC, câncer, obesidade, diabetes tipo 
2 e hipertensão.48 Sendo assim, propicia diversos fatores de 
risco para FA; contudo, mais recentemente, a literatura sugere 
a inatividade física como um fator de risco independente para 
FA. Cinco estudos populacionais demonstraram uma clara 
relação entre inatividade física e aumento do risco de FA.49-53 
O estudo Cardiorespiratory Fitness on Arrhythmia Recurrence 
in Obese Individuals With Atrial Fibrillation (CARDIO-FIT) 
avaliou o impacto do ganho na capacidade cardiorrespiratória 
na ocorrência de FA em pacientes obesos e com sobrepeso.32 
A cada equivalente metabólico adquirido durante o 
acompanhamento associou-se 9% de redução na recorrência 
da arritmia mesmo após a correção para o peso e fatores de 
risco. Um estudo com pacientes portadores de FA permanente 
submetidos a 12 semanas de exercício moderado a intenso 
foi relacionado a um aumento significativo da qualidade de 
vida quando comparado aos controles.54 Esses achados foram 
reprodutíveis por outros estudos randomizados e controlados, 
e a metanálise resultante demonstra que o treinamento físico 
melhora a capacidade ao esforço, qualidade de vida e fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo.55 
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Por outro lado, a relação entre atividade física e FA 
parece não ser linear, e sim uma curva em “u”, ou seja, 
os extremos – sedentarismo ou a prática extenuante de 
exercícios – aumentam o risco de FA.56 Vale lembrar que 
se trata da prática de exercícios com doses muito altas 
que excedem a recomendação e correspondem a uma 
porcentagem muito pequena da população. De forma 
interessante, o efeito do exercício intenso parece ser 
influenciado pelo sexo. Uma metanálise sobre o assunto 
demostrou que a atividade física vigorosa foi associada 
a um aumento significativo no risco em homens (OR: 
3,30; 95% CI: 1,97 a 4,63; p=0,0002); entretanto, a 
atividade intensa foi relacionada a uma redução ainda mais 
significativa no risco de FA em mulheres.57 Os mecanismos 
envolvidos nessa diferença de comportamento ainda não 
estão totalmente esclarecidos, mas o fato é que a prática 
de atividade física moderada deve ser encorajada como 
prevenção, tratamento e melhora da qualidade de vida 
em todos os pacientes portadores de FA. 

Outros potenciais fatores de risco modificáveis
Os efeitos do álcool no remodelamento atrial e no 

sistema nervoso autônomo podem, em parte, justificar a 
maior recorrência de FA nos indivíduos que utilizam álcool.58 
Um estudo populacional com 109.230 participantes 
saudáveis e com consumo de álcool quantificado através 
de questionários demonstrou que, entre homens, o risco de 
FA aumentou de acordo com os quartis de uso semanal de 
álcool, sugerindo uma associação dose-resposta. O mesmo 
não foi verificado entre as mulheres.59 Mais interessante é 
a recente documentação de que a abstinência ao álcool 
se relaciona com a redução da recorrência de arritmia em 
pacientes com FA. Em um estudo multicêntrico, prospectivo 
e randomizado, realizado nos hospitais da Austrália, foram 
selecionados pacientes com consumo superior a 10 doses 
semanais e portadores de FA paroxística ou permanente, e 
que estavam em ritmo sinusal na avaliação basal. O grupo 
foi selecionado 1:1 para continuar com o uso habitual e 
a abstinência ao álcool. No total, 140 pacientes foram 
inclusos. A recorrência de FA ocorreu em 53% dos pacientes 
do grupo de abstinência e 73% no grupo controle. O 
tempo para a primeira recorrência foi maior no grupo de 
abstinência, e o numero total de eventos após 6 meses de 
acompanhamento foi significativamente menor nos que 
pararam com o uso em comparação aos controles.60 

Os estudos que avaliaram a relação entre tabagismo e 
FA apresentaram resultados, inicialmente, discordantes; 
entretanto, uma metanálise incluindo 16 estudos 
prospectivos e 286.217 participantes demonstrou maior 
prevalência de FA entre os tabagistas, e a cessação do hábito 
foi associada à redução do risco.61 O tabagismo também 
influência negativamente os resultados do tratamento 
intervencionista da FA.62 

Vale lembrar que o uso de altas doses de corticosteroides 
também foi relacionado ao aumento no risco de FA.63 Até o 
momento, não existem dados convincentes relacionando o 
uso de cafeína e o aumento do risco de FA; alguns estudos 
sugerem um modesto efeito protetor.64 O mesmo ocorre 
com transtornos de ansiedade. Em um recente estudo 

populacional com 37.402 adultos, não houve relação entre 
os sintomas de ansiedade ou depressão severa e FA.65

A Figura 3 resume os principais fatores de risco modificáveis 
relacionados à qualidade de vida. 

Bases terapêuticas para fibrilação atrial
A abordagem terapêutica da FA envolve um amplo 

conhecimento do estado de saúde e hábitos do paciente 
e compreende quatro pilares principais: mudança de 
hábitos de vida e tratamento rigoroso de fatores de 
risco; prevenção de eventos tromboembólicos; controle 
da frequência; e controle do ritmo66 (Figura 4). Serão 
mencionadas as bases terapêuticas relacionadas ao 
tratamento a longo prazo.

Mudança na qualidade de vida e controle rigoroso de 
fatores de risco

Visa reduzir os fatores de risco modificáveis associados 
à qualidade de vida e ao tratamento rigoroso das 
comorbidades cardiovasculares. Dessa forma, além do 
controle do peso, tratamento do tabagismo, combate ao 
sedentarismo, uso comedido de álcool e otimização do 
padrão do sono, deve-se implementar o controle rigoroso 
de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia.

A hipertensão arterial é deletéria para o paciente com 
FA; além de constituir um fator de risco para eventos 
tromboembólicos, está associada a maior probabilidade de 
sangramento e recorrência dessa arritmia. Uma metanálise 
para prevenção de FA com o uso dos inibidores do sistema-
renina angiotensina-aldosterona incluindo 87.048 pacientes 
provenientes de 23 estudos controlados e randomizados 
demonstrou que o uso desses medicamentos reduziu 
a probabilidade de ocorrência da arritmia em 33%, 
aproximadamente.67 

Uma subanálise do estudo Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial (SPRINT) avaliou as estratégias de controle 
intensivo da pressão arterial (PAS <120 mmHg) e controle 
convencional (PAS <140 mmHg) na ocorrência de FA. Após 
5,2 anos de acompanhamento, foi observada uma redução 
de 26% no risco de FA no grupo de controle intensivo 
quando comparado com o controle convencional.68

Estudos demonstrando o benefício do controle da pressão 
arterial na redução do risco de FA foram reprodutíveis na 
literatura, incluindo pacientes com redução da fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo,69,70 mas alguns dados 
contraditórios também estão disponíveis.71,72 Possivelmente, 
outros fatores devem influenciar a prevenção primária e 
secundária de FA no paciente hipertenso, e estudos ainda 
são necessários para o melhor esclarecimento dessa relação. 

Em uma metanálise envolvendo 7 estudos de coorte 
prospectivos e 4 estudos caso-controle, incluindo 108.703 
casos de FA, demonstrou-se que a presença de diabetes está 
associada ao aumento no risco de desenvolver essa arritmia 
em 34%, mesmo após ajuste para fatores de confusão.73  
Os mecanismos fisiopatológicos dessa relação ainda 
estão em investigação, mas possivelmente são múltiplos, 
incluindo os impactos do diabetes no sistema nervoso 
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autônomo como na neuropatia diabética. Além disso, a 
hiperglicemia, isoladamente, é capaz de aumentar o tônus 
simpático e diminuir o tônus parassimpático, o que pode 
facilitar a ocorrência da arritmia. O remodelamento elétrico 
e estrutural atrial associado ao estresse oxidativo também 
corrobora a FA.74 Entretanto, a relação entre diabetes e FA 
torna-se mais importante após a documentação de que o 
controle rigoroso da glicemia está associado a um melhor 
controle da FA. Em uma análise com 12.605 pacientes, 
o tratamento do diabetes por 5 anos foi associado a uma 
redução de aproximadamente 30% nos casos de FA.75 

O diabetes também pode prejudicar a evolução dos 
pacientes com FA submetidos à ablação por cateter. Em um 

recente estudo multicêntrico incluindo 7 centros de alto 
volume na Europa, foi demonstrada uma maior recorrência 
de FA em 1 ano no grupo diabético.76 O controle da 
glicemia também parece influenciar favoravelmente a 
evolução de pacientes submetidos à ablação. Uma análise 
observacional de pacientes após ablação demonstrou que 
o uso da pioglitazona foi associado a menor necessidade 
de um segundo procedimento ablativo.77

A relação entre dislipidemia e FA ainda está em 
investigação. Uma análise observacional incluindo 
dois grandes bancos de dados (MESA e Framingham) 
demonstrou que altos níveis de HDL estavam associados ao 
menor risco de FA, ao passo que altos níveis de triglicérides 
estavam associados ao seu maior risco. Nenhuma relação 
foi encontrada com o LDL.78 Por outro lado, em um estudo 
prospectivo populacional, não houve associação entre os 
níveis de HDL, triglicérides e FA, e baixos níveis de LDL 
foram associados ao maior risco de FA. Além disso, o uso 
de fármacos hipolipemiantes não influenciou a ocorrência 
de FA.79 

Na verdade, essas análises pontuais voltadas a um único 
fator de risco falham em demonstrar ações combinadas 
que, normalmente, são aplicadas na prática clínica. Para 
avaliar esse efeito, foram selecionados 281 pacientes 
consecutivos submetidos à ablação por cateter com 
múltiplos fatores de risco, e foi oferecido um programa 
de controle agressivo desses fatores. Os pacientes 
submetidos ao programa apresentaram significativamente 
maior redução de peso e melhor controle da pressão 
arterial, glicemia e dislipidemia. Como consequência, 
apresentaram uma maior redução na frequência, duração 
e sintomas de FA quando comparado com o grupo controle 
(p <0,001).80 

Figura 3 – Fatores de risco para fibrilação atrial relacionados à qualidade de vida e suas respectivas orientações.
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Figura 4 - Pilares na abordagem terapêutica do paciente portador de fibrilação atrial
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Prevenção de eventos tromboembólicos
A FA é uma arritmia em que a avaliação de elegibilidade 

para prevenção de eventos tromboembólicos é mandatória. 
O uso do anticoagulante pode prevenir a maioria desses 
eventos e prolongar a sobrevida. O anticoagulante é 
superior ao tratamento com ácido acetilsalicílico isolado 
ou associado ao clopidogrel. Deve ser instituído a todos os 
pacientes portadores de FA, exceto quando classificados 
com muito baixo risco ou na vigência de alguma 
contraindicação ao uso dessa classe de medicamentos.81 A 
oclusão do apêndice atrial esquerdo constitui uma segunda 
alternativa para prevenção de eventos tromboembólicos 
no paciente com limitações ao uso dos anticoagulantes. 

Controle da frequência cardíaca na fibrilação atrial
O controle da frequência cardíaca (FC) é parte integrante 

do tratamento do paciente com FA e, normalmente, é 
suficiente para reduzir os sintomas. O alvo terapêutico 
da FC ainda não está estabelecido na literatura. O estudo 
Rate Control Efficacy in Permanent Atrial Fibrillation (RACE) 
selecionou 614 paciente com FA permanente elegíveis 
ao controle da frequência randomizados para estratégia 
leniente (FC repouso <110 bpm) ou estratégia rigorosa (FC 
de repouso <80 bpm e inferior a 110 bpm no exercício 
moderado). O objetivo foi avaliar as duas estratégias em 
relação ao desfecho combinado de morte cardiovascular, 
hospitalização por insuficiência cardíaca, AVC, embolia 
sistêmica, sangramento e arritmias graves. Após um 
seguimento de 2 anos, não houve diferenças significativas 
entre ambas as abordagens, e a frequência de sintomas e 
eventos adversos foi semelhante entre os dois grupos.82 Em 
análise subsequente, a estratégia leniente também não foi 
associada a remodelamento cardíaco adverso.83 

Os fármacos utilizados para essa finalidade incluem: 
betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio 
(diltiazen, verapamil), digoxina ou combinação dessas 
substâncias.84 Vale lembrar que a amiodarona pode ser 
utilizada em casos selecionados. 

Os betabloqueadores são considerados os fármacos 
de primeira linha para o controle da FC no paciente com 
FA pela sua boa tolerabilidade, redução dos sintomas e 
melhora funcional. As opções terapêuticas, as doses e 
os efeitos colaterais mais comuns estão demonstrados 
na Tabela 1. Vale lembrar que, no insucesso terapêutico, 
a combinação de medicamentos pode ser tentada. No 
paciente com disfunção ventricular, o betabloqueador 
permanece como fármaco de primeira escolha pelos seus 
conhecidos benefícios nessa população, e a associação 
com digoxina pode ser tentada, quando necessário. Os 
bloqueadores de canais de cálcio não devem ser usados no 
paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
reduzida pelo seu efeito inotrópico negativo.84 Por fim, 
a ablação do nó atrioventricular seguida de estimulação 
cardíaca artificial constitui uma opção terapêutica nos casos 
de falência da estratégica medicamentosa. 

Controle do ritmo no paciente com fibrilação atrial
A reversão aguda ao ritmo sinusal e a terapia de 

manutenção do ritmo sinusal são importantes estratégias 
no manejo do paciente com FA. Apesar da manutenção 
do ritmo sinusal parecer, intuitivamente, superior quando 
comparada à estratégia de controle da frequência, não 
há forte documentação científica dessa afirmação. O 
estudo multicêntrico AFFIRM randomizou para essas duas 
estratégias de tratamento pacientes portadores de FA. 
Foram 4.060 pacientes com idade média de 69,7 anos, 
em que 70,8% apresentavam hipertensão arterial e 38,2%, 
doença da artéria coronária. Foram documentadas 310 
mortes entre os pacientes alocados na estratégia de controle 
de frequência, e 356 nos pacientes com controle do ritmo 
após um seguimento médio de 3,5 anos com máximo de 6 
anos (p=0,08). Além disso, o grupo submetido ao controle 
do ritmo apresentou mais efeitos adversos a medicações 
e um maior número de hospitalizações.85 Resultado 
semelhante foi observado no estudo RACE, em que o 
desfecho primário (morte e morbidade cardiovascular) 
ocorreu em 17,2% dos pacientes na estratégia controle 

Tabela 1 – Medicamentos utilizados para o controle da frequência cardíaca em pacientes portadores de fibrilação atrial. Adaptada 
de ESC Scientific Document Group.84 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with 
EACTS. Eur Heart J. 2016;37(38):2893-2962

Drogas mais utilizadas para o controle da Frequência cardiaca em pacientes com FA

Dose Efeitos colaterais

Betabloqueadores

Metoprolol 100 a 200mg/dia
letargia, dor de cabeça, edema, 

sistomas respiratórios, alterações 
gastrointestinais, tontura, bradicardia, 
bloqueio atrioventricular, hipotensão

Nebivolol 2,5 a 10mg/dia

Bisoprolol 1,25 a 20mg/dia

Carvedilol 3,125 a 50mg/ duas vezes ao dia

Bloqueador canais de cácio
Diltiazen 60mg/ três vezes ao dia (máximo 

360mg/dia)
tontura, mal-estar, letargia, dor 
de cabeça, edema, alterações 

gastrointestinais, bloqueio 
atrioventricular, hipotensãoVerapamil 40 a 120mg/ três vezes ao dia (máximo 

480mg/dia)

Digoxina 0,0625 a0,25mg/dia
Alteração gstrointestinal, tontura, 

embaçamento visual, dor de cabeça, 
efeitos pro-arritmicos em doses tóxicas
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da frequência e em 22,6% no controle do ritmo, após 
seguimento de 2,3 anos (p=0,11).86 

Apesar de esses estudos não demonstrarem vantagem do 
controle do ritmo na sobrevida, alguns pontos devem ser 
mencionados. Uma subanálise do estudo AFFIRM utilizando 
modelos para determinar as relações entre sobrevida, variáveis 
clínicas basais e variáveis dependentes de tempo, demonstrou 
que a presença do ritmo sinusal e o uso de anticoagulante 
foram associados ao menor risco de morte. Por outro lado, 
o uso de fármacos antiarrítmicos foi associado ao aumento 
da mortalidade após ajuste para ritmo sinusal. Esses dados 
sugerem que o benefício do ritmo sinusal pode ter sido 
minimizado, e métodos alternativos para manutenção de 
ritmo sinusal com menores efeitos adversos podem ser 
promissores.87 Outra crítica a esses resultados é o tempo curto 
de seguimento. De fato, em uma análise populacional com 
seguimento superior a 5 anos, a mortalidade foi de 41,7% no 
grupo submetido à estratégia de controle do ritmo, e 46,3% no 
controle da frequência.88 Sendo assim, deve-se ter em mente 
que a escolha entre o controle do ritmo ou da frequência deve 
ser individualizada e, muitas vezes, é um processo dinâmico. 
Em um determinado momento, a estratégia de controle do 
ritmo pode ser atrativa, mas, em pacientes mais velhos com 
sintomas pouco expressivos, o controle da frequência pode 
constituir uma alternativa. 

A reversão aguda ao ritmo sinusal é realizada por meio 
de cardioversão química ou elétrica, segundo os protocolos 
vigentes. Para a manutenção subsequente do ritmo sinusal, o 
uso de fármacos antiarrítmicos a longo prazo, a ablação por 
cateter ou a associação de estratégias são possibilidades que 
devem ser discutidas com o paciente. O uso de fármacos 
antiarrítmicos para manutenção do ritmo é comum no manejo 
clínico do paciente. A Tabela 2 demonstra os medicamentos 
utilizados para essa finalidade disponíveis no Brasil, com 
suas respectivas dosagens e efeitos colaterais. É importante 
mencionar que os efeitos colaterais dos fármacos antiarrítmicos 
usados a longo prazo são inúmeros, e foram expostos os 
mais comuns ou de maior gravidade. De fato, a escolha de 
tais medicamentos é estabelecida mais pelo seu perfil de 
segurança do que pela sua eficácia. O exemplo clássico é a 
amiodarona, que, apesar de apresentar superioridade frente 
a outros fármacos antiarrítmicos na manutenção do ritmo 
sinusal, tem seu uso restrito a pacientes com insuficiência 
cardíaca devido a seus efeitos tóxicos importantes com o 

uso prolongado.81 A propafenona e sotalol têm seu uso 
predominante no paciente sem doença cardíaca estrutural, 
lembrando que o sotalol pode prolongar o intervalo QT, e o 
monitoramento eletrocardiográfico é recomendado com o 
uso dessas medicações. 

A ablação por cateter visando ao isolamento elétrico das 
veias pulmonares é o tratamento intervencionista largamente 
utilizado para a prevenção de recorrência de FA. De 
modo geral, a ablação por cateter é superior aos fármacos 
antiarrítmicos na manutenção do ritmo sinusal89 e, atualmente, 
apresenta sua indicação em pacientes sintomáticos com FA 
paroxística ou persistente refratária ou intolerante a pelo 
menos um medicamento antiarrítmico, ou como primeira 
linha de tratamento na FA paroxística, sintomática de 
acordo com as preferências do paciente. Outras indicações 
individualizadas também podem ocorrer. O estudo CABANA 
comparou a ablação por cateter com a terapia medicamentosa 
otimizada em pacientes com FA paroxística e persistente de 
acordo com o desfecho combinado de mortalidade total, 
AVC, sangramento maior e parada cardíaca. Após 5 anos de 
seguimento, não houve diferenças significativas entre as duas 
estratégias,90 mas as análises relacionadas à qualidade de vida 
demonstram uma melhora clínica significativa, e também 
na qualidade de vida dos pacientes submetidos à ablação.91 

Cuidado integrado no cuidado do paciente com fibrilação atrial
Oferecer a complexidade de ações necessárias para o 

atendimento de excelência no paciente com FA é desafiador 
na prática clínica. Instituir mudanças na qualidade de vida, 
promover o controle rigoroso de fatores de risco, além da 
anticoagulação adequada e decisões relacionadas às diferentes 
estratégias terapêuticas quando centradas em um único 
profissional, podem ocasionar resultados insatisfatórios. Nesse 
sentido, a organização dos serviços de saúde com equipes 
multiprofissionais para o atendimento do paciente com FA é 
fundamental para assegurar o melhor atendimento. De fato, 
um estudo randomizado comparando o cuidado usual com 
o cuidado multidisciplinar demostrou uma redução no risco 
relativo de 35% no desfecho combinado de hospitalização 
e mortalidade.92 Outro ponto importante é que a ausência 
completa de eventos de FA, muitas vezes, é utópica, e o 
objetivo para o tratamento deve consistir em melhora da 
qualidade de vida, prevenção cardiovascular e mitigação das 
recorrências clínicas.

Tabela 2 – Fármacos antiarrítmicos utilizados para a manutenção do ritmo sinusal 
Drogas utilizados para a manutenção do ritmo sinusal

Dose Efeitos Colaterais

Propafenona 150 a 300mg / 3 vezes ao dia Vertigem, palpitações disturbios da condução cardíaca, bradicardias, 
taquicardias, ansiedade, disturbios do sono, cefaéia

Sotalol 80 a 160mg / 2 vezes ao dia Bradicardia, dispneia, dor no peito, palpitação, sincope, tontura, 
diarréia, nausea, vômito, fadiga, erupção cutânea, torsade de pointes

Amiodarona 100 a 200mg ao dia

neutropenia, agranulocitose, bradicardia, taquicardia. torsade de 
pointes, hipo e hipertireoidismo, neuropatia ótica, neurite, pancreatite, 

aumento de transaminases, transtorno hepático agudo, estado 
confusional, penumonite intersticial, brancoespasmo, eczema, 

urticária, hipotensão
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Introdução
A doença do novo coronavírus (COVID-19) é causada 

pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave coronavírus 
2 (severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2, SARS-
CoV-2).1 Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi declarada 
uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e o 
primeiro caso no Brasil foi relatado no final de fevereiro.2 

Dada a ausência de tratamento específico e os altos índices 
de morbimortalidade da COVID-19, especialmente nos 
grupos de risco, medidas extraordinárias de saúde pública 
vêm sendo implementadas em todo o mundo.1 A estratégia 
tradicional de saúde pública contra surtos de doenças, que 
consiste em isolamento, quarentena, distancimento social 
e confinamento, foi implementada em vários países e teve 
papel fundamental na prevenção da disseminação da doença.3 

Desde que o primeiro caso de COVID-19 foi relatado no 
Brasil, além de medidas de distanciamento social, iniciou-
se uma grande campanha para que os pacientes evitassem 
procurar atendimento médico em emergências, exceto 
em caso de extrema necessidade. A maioria das ações da 
campanha ocorreu nas mídias sociais, na mídia tradicional, 
e em relatórios governamentais.4,5 Essas ações eram 
justificadas pela preocupante disseminação da COVID-19 nas 
emergências e pelo hábito da população brasileira de procurar 
as emergências como uma alternativa ao atendimento regular 
com um médico da atenção básica.6 

O número de pacientes em todo o país que buscaram 
atendimento médico nas emergências por motivos que não 
síndrome respiratória aguda diminuiu de forma significativa, 
especialmente depois da implementação das medidas 
de distanciamento social.7,8 Apesar dessas alterações, não 
existem dados científicos sobre o real impacto do surto de 
COVID-19 nas emergências do Brasil. A fim de preencher 
essa lacuna de conhecimento, comparamos as características 
sociodemográficas e clínicas dos pacientes que bucaram o setor 
de emergência antes e depois do surto de COVID-19 no Brasil.

Métodos
Realizamos um estudo retrospectivo unicêntrico que 

avaliou os prontuários de todos os pacientes consecutivos que 
buscaram atendimento no setor de emergência de um hospital 
geral privado especializado em cuidados cardiovasculares. Essa 
instituição está localizada na capital de um estado da região 
Centro-Oeste do Brasil. Os dados dos pacientes atendidos 
antes da implementação da quarentena na cidade foram 
comparados aos daqueles atendidos após a implementação. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição e, 
visto que não seria utilizado nenhum dado de identificação 
dos pacientes, não foi necessária a assinatura de um formulário 
de consentimento. 

O número médio de pacientes atendidos no setor de 
emergência da instituição em 2019 foi de 1500/mês. Visto 
que as medidas de distanciamento foram oficialmente 
implementadas em 16 de março de 2010 na cidade em que 
está localizada a instituição, por meio de uma resolução do 
estado, decidimos comparar os dados dos 2 meses após a 
implementação da quarentena (durante – 16 de março de 
2020 a 16 de maio de 2020) com os do mesmo período do ano 
anterior (antes – 16 de março de 2019 a 16 de maio de 2019). 

As variáveis avaliadas foram: número de pacientes, idade, 
sexo, cidade de residência, plano de saúde, motivo para buscar 
atendimento médico, tempo gasto no setor de emergência, era 
um funcionário do hospital, solicitou afastamento por doença, 
recebeu medicamento, realizou exames laboratoriais ou de 
imagem, realizou eletrocardiograma (ECG), recebeu alta da 
emergência, necessitou de internação hospital, necessitou de 
internação na unidade de terapia intensiva (UTI). 
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A descrição detalhada dos métodos é apresentada no 
material suplementar.

Resultados
Durante os 2 meses avaliados em 2019 (antes da COVID-19), 

o número total de pacientes atendidos no setor de emergência 
foi de 2934. Esse número diminuiu para 1380 nos mesmos 
meses em 2020 (durante a COVID-19), o que representou 
uma redução de 57% no número total de pacientes atendidos. 
A Figura 1 demonstra o número de pacientes atendidos/mês 
durante o período de tempo analisado. 

As características sociodemográficas dos pacientes 
atendidos no setor de emergência antes e durante a crise 
da COVID-19 estão detalhadas na tabela S1 (material 
suplementar). A idade média dos pacientes diminuiu, assim 
como o percentual de pacientes ≥ 60 anos e de pacientes 
atendidos no setor de emergência provenientes de outras 
cidades que não Goiânia. O percentual de funcionários do 
hospital e de pacientes sem plano de saúde aumentou durante 
o surto de COVID-19.

Ao se avaliar as diferenças clínicas entre os pacientes e 
tratamentos antes e durante o surto de COVID-19, houve 
alterações significativas em quase todas as variáveis. O número 
de pacientes classificados como urgentes na triagem aumentou, 
assim como o tempo gasto no setor de emergência. Houve 
também um aumento do número de todos os procedimentos 
diagnósticos realizados no setor de emergência (ECG, exames 
laboratoriais e de imagem), enquanto o uso de medicamentos 
diminuiu. A quantidade de pacientes que necessitaram de 
interação hospitalar aumentou, especialmente daqueles 
que necessitaram de internação na UTI. Ao se comparar os 

diagnósticos mais comuns, houve uma diminuição nos casos 
de gastroenterite infecciosa e de dengue. Por outro lado, os 
casos de transtorno de ansiedade aumentaram, assim como 
os de síndrome respiratória viral. Não houve alteração no 
percentual de casos de doença cardiovascular, embora tenha 
havido uma redução de 49,6% no número absoluto de casos. 
A Tabela 1 apresenta um resumo de todos esses achados. 

Além disso, a tabela S2 (material suplementar) detalha as 
diferenças sociodemográficas e clínicas entre os pacientes 
com e sem síndrome respiratória viral. As diferenças mais 
significativas em favor daqueles que não apresentaram 
síndrome respiratória viral foram observadas no percentual 
de pacientes ≥ 60 anos, que foram classificados como 
urgentes na triagem, que necessitaram de medicamento e 
que realizaram ECG no setor de emergência. Por outro lado, 
as diferenças mais significativas em favor dos pacientes com 
síndrome respiratória viral foram observadas no percentual de 
paciente que eram funcionários do hospital, que realizaram 
exames de imagem e que solicitaram afastamento por doença.

Discussão
Alterações significativas no número de pacientes atendidos 

nas emergências de todo o mundo durante o surto de 
COVID-19 foram relada em cartas ao editor, pontos de vista 
e documentos não cientificos. Entretanto, segundo nosso 
conhecimento, este é o primeiro estudo científico o apresentar 
os resultados dessas alterações com dados da vida real. De 
fato, nosso estudo observou uma redução significativa do 
número de pacientes no setor de emergência, a qual alcançou 
57%. Ocorreram alterações na frequência de diagnósticos, 
além de diferenças no atendimento prestado a esses pacientes.

Figura 1 – Comparação do número de pacientes atendidos no setor de emergência/mês em um mesmo período de tempo no ano anterior e durante o distanciamento social 
motivado pela COVID-19. Primeiro mês – de 16 de março a 15 de abril. Segundo mês – de 16 de abril a 16 de maio.  
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A comparação dos 2 meses após a implementação das 
medidas oficiais de distanciamento social motivadas pela 
COVID-19 com o período equivalente do ano anterior 
baseou-se nas diferenças sazonais dos pacientes atendidos 
nas emergências. Na região onde o estudo foi realizado, 
arboviroses, especialmente a dengue, são condições altamente 
prevalentes no período analisado.9 Diante disso, acreditamos 
que nossa comparação é a mais confiável e eficaz na 
prevenção de vieses. 

Houve uma redução de 49,6% no número absoluto de 
pacientes com doenças cardiovasculares atendidos no setor de 
emergência. Um estudo italiano obteve resultados semelhantes 
ao avaliar apenas as internações hospitalares por infarto agudo 
do miocárdio durante uma semana em comparação a uma 
semana equivalente em 2019.10 Outro estudo, realizado nos 
EUA, observou um redução de até 48% nas taxas semanal 
de hospitalização por infarto agudo do miocárdio durante o 
período da pandemia de COVID-19.11 Embora a redução do 
número absoluto observada em nosso estudo seja semelhante 
à de outros dados internationais, não houve alteração no 
percentual de pacientes com doenças cardiovasculares 
atendidos no setor de emergência durante o surto de 
COVID-19. 

Um aspecto interessante dos resultados aqui apresentados 
é o aumento do percentual de pacientes com transtornos 
de ansiedade atendidos no setor de emergência durante a 
pandemia de COVID-19.12 Esse achado é corroborado por 

várias publicações que avaliaram a COVID-19 e também as 
medidas de distanciamento social e o seu impacto na saúde 
mental da população.13-15

As características clínicas dos casos suspeitos/confirmados 
de COVID-19 podem ser observadas nos nossos resultados 
ao se comparar os pacientes com e sem síndrome respiratória 
viral. Primeiramente, o atendimento a esses pacientes 
demanda mais tempo, conforme demonstrado pelo aumento 
significativo do tempo gasto no setor de emergência. Visto que 
se trata de uma doença altamente contagiosa, são solicitados 
mais afastamentos por doença. O número de pacientes 
atendidos que trabalhavam no hospital também aumentou, 
sugerindo uma alta prevalência da doença em profissionais 
da saúde, conforme já relatado anteriormente.16 Por fim, 
o aumento do número de pacientes que necessitaram de 
internação na UTI demonstra a gravidade da doença.17

As potenciais limitações deste estudo devem ser 
mencionadas. Em primeiro lugar, trata-se de um estudo 
unicêntrico realizado na capital de um estado no qual o 
número de casos de COVID-19 era baixo se comparado ao 
de outras capitais do Brasil. Em segundo lugar, selecionamos 
os diangósticos mais comuns, de acordo com a definição do 
médico assistente do setor de emergência, deixando assim 
de investigar algumas doenças. Por último, as comorbidades 
dos pacientes não foram relatadas, porque essa informação 
não estava disponível no banco de dados utilizado no estudo. 

É importante ressaltar que a coleta de dados durante uma 

Tabela 1 – Diferenças clínicas relativas a pacientes e tratamentos antes e durante o surto de COVID-19 no setor de emergência de um hospital 
terciário privado brasileiro 

Variável Antes da COVID-19 Durante a COVID-19 Valor de p

n 2934 1380

Classificado como urgente na triagem 491 (16,7%) 276 (20,0%) 0,009

Tempo gasto no SE* (minutos) 277,8 (222,6) 194,7 (140,0) <0,001

Solicitou afastamento por doença 146 (5,0%) 177 (12,8%) <0,001

Medicamento no SE* 1958 (66,7%) 846 (61,3%) <0,001

Teste laboratorial no SE* 311 (10,6%) 612 (44,3%) <0,001

Eletrocardiograma no SE* 897 (30,6%) 533 (38,6%) <0,001

Exame de imagem no SE* 812 (27,7%) 502 (36,4%) <0,001

Alta do SE* 2617 (89,2%) 1132 (82,0%) <0,001

Internação hospitalar 236 (8,0%) 138 (10,0%) 0,033

Internação na UTI† 81 (2,8%) 110 (8,0%) <0,001

Doença cardiovascular 474 (16,2%) 235 (17,0%) 0,470

Gastroenterite infecciosa/ colite 160 (5,5%) 22 (1,6%) <0,001

Dengue 240 (8,2%) 18 (1,3%) <0,001

Transtornos de ansiedade 115 (3,9%) 110 (8,0%) <0,001

Doenças do sistema geniturinário 92 (3,1%) 36 (2,6%) 0,340

Doenças do sistema digestivo 62 (2,1%) 34 (2,5%) 0,470

Doenças do sistema musculoesquelético e do tecido 
conjuntivo 102 (3,5%) 56 (4,1%) 0,340

Síndrome respiratória viral 21 (0,7%) 203 (14,7%) <0,001

Valores expresso como média (± desvio padrão) ou n (%). *SE – setor de emergência; †UTI – unidade de terapia intensiva.
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emergência de saúde pública é extremamente desafiadora. 
Todos os esforços estão voltados para a pandemia, tanto no 
cuidado aos pacientes quanto na preocupação dos prestadores 
de cuidados de saúde em se contaminarem. Ainda assim, 
quanto mais dados científicos forem disponibizados, melhores 
serão os cuidados para tratar a COVID-19 e todas as outras 
doenças que estão afetando os pacientes nesses tempos tão 
difíceis. Outro aspecto importante é o fato de que este é um 
estudo observacional em que foram descritas as alterações 
nas características dos pacientes. Sendo assim, não é possível 
estabelecer uma relação causa-efeito precisa.
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Introdução
A pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) 

está aumentando rapidamente em todo o mundo. O Brasil é o 
segundo país com mais casos, sendo considerado o epicentro 
da América do Sul.1

A doença cardiovascular é conhecida por ser um importante 
fator de risco para susceptibilidade à infecção, gravidade da 
doença e mau prognóstico em COVID-19. Os receptores de 
transplante cardíaco (TC) podem ter um risco aumentado 
devido às suas comorbidades; no entanto, foi teorizado que a 
imunossupressão pode protegê-los da tempestade de citocinas 
que é responsável por desfechos piores.2,3 Por outro lado, a 
infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 
grave 2 (SARS-CoV-2) tem sido relatada em pacientes com 
TC com apresentação da doença semelhante à população 
geral, questionando o teorizado mecanismo de proteção da 
imunossupressão.4-6

Apresentamos aqui quatro casos de COVID-19 durante 
o período pós-operatório (PO) inicial de TC, com diferentes 
desfechos em curto prazo, incluindo um óbito devido a 
complicações respiratórias.

Relatos de Caso

Caso 1
Um paciente de sexo masculino de 51 anos de idade, 

no 50º dia PO, apresentou um quadro de dor torácica com 
características pleuríticas. A tomografia computadorizada 
de tórax revelou padrão de vidro fosco (Figura 1A), com 
diagnóstico de COVID-19 (Tabela 1). Nenhum tratamento 
específico foi necessário. A ecocardiografia transtorácica 
(ETT) revelou fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) normal (67%). O paciente recebeu alta para casa 
após tratamento para complicações infecciosas menores 
relacionadas ao estado imunossupressor.

Caso 2
Uma paciente de sexo feminino de 22 anos de idade 

apresentou disfunção primária do enxerto, necessitando 
de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) para 
a recuperação. Após o desmame da ECMO no 7º dia PO, 
a paciente apresentou febre que levou ao diagnóstico de 
COVID-19 (Tabela 1). Necessitou de oxigenoterapia, porém 
sem ventilação mecânica ou tratamento específico. A 
tomografia computadorizada (Figura 1B) revelou um padrão 
de vidro fosco. A paciente recebeu alta após anticoagulação 
por leve embolia pulmonar. A última ETT mostrou FEVE 60%.

Caso 3
Um paciente de sexo masculino de 48 anos de idade, 

durante internação por insuficiência cardíaca descompensada, 
apresentou sintomas respiratórios e tomografia computadorizada 
de tórax sugestivos de COVID-19; no entanto, foi excluída após 
3 testes negativos. O PO inicial transcorreu sem intercorrências 
até o 21º dia PO (Figura 1C), quando apresentou febre e foi 
diagnosticado com COVID-19 (Tabela 1). Oxigenoterapia 
suplementar foi necessária, mas não ventilação mecânica. 
O paciente recebeu azitromicina durante o seu tratamento 
para COVID-19. O paciente recebeu alta com FEVE normal 
avaliada por ETT (63%).

Caso 4
Um paciente de sexo masculino de 31 anos de idade, 

no 5º dia PO, apresentou tosse e delírio. A tomografia 
computadorizada de tórax revelou imagens em vidro fosco 
em ambos os pulmões (Figura 1C) e o teste para COVID-19 foi 
positivo (Tabela 1). Foi necessária oxigenoterapia suplementar 
e o paciente progressivamente piorou, necessitando de 
ventilação mecânica. O paciente recebeu azitromicina 
durante seu tratamento para COVID-19. A última FEVE 
avaliada por ETT foi normal (65%). O paciente evoluiu para 
óbito no 12º dia PO devido a insuficiência respiratória aguda.

Discussão
A pandemia de infecção por SARS-CoV-2 está aumentando 

dramaticamente em todo o mundo.1 As cirurgias eletivas têm 
sido canceladas e os leitos de enfermaria/UTI normalmente 
dedicados a cuidados pré- e pós-operatórios têm sido 
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designados para pacientes com COVID-19. Os cirurgiões 
cardíacos e cardiologistas estão enfrentando sérios problemas 
na tomada de decisões para tratar pacientes cirúrgicos neste 
período, uma vez que é necessário equilibrar o risco de morte 
cardiovascular devido à intervenção tardia, o risco de operar 
um paciente em incubação ou no período assintomático 
de infecção por COVID-19 e o risco de infecção durante a 
internação hospitalar após a cirurgia cardíaca.7

Em relação aos pacientes com insuficiência cardíaca, 
o desafio é ainda maior, pois, devido à descompensação 
cardíaca, esses pacientes frequentemente requerem longas 
internações, as quais aumentam o risco de COVID-19. De 
2010 a 2018, 44% dos pacientes estavam internados no 
momento do TC.8 Durante a pandemia, muitos centros de TC 
estão reavaliando as suas listas de espera, dando prioridade 
aos pacientes com menor expectativa de vida ou pacientes 

hospitalizados que têm contra-indicação para dispositivo de 
assistência ventricular esquerda (DAVE) de longa duração.9 
Infelizmente, essa estratégia não é factível para todos os centros 
devido à falta de recursos, especialmente durante a pandemia.

Os nossos receptores de TC incluem em sua maioria pacientes 
hospitalizados e priorizados, e DAVE de longa duração não foi 
possível. A maioria dos nossos pacientes submetidos ao TC nos 
últimos 10 anos foi hospitalizada no momento do TC. Apesar 
de todas as medidas preventivas tomadas durante a internação 
de acordo com os protocolos institucionais, esses pacientes 
apresentam alto risco de serem infectados pelo SARS-CoV-2.

De acordo com a classificação de estadiamento proposta 
por Siddiqi e Mehra, apenas um de nossos pacientes 
apresentou COVID-19 grave.10 Os três primeiros pacientes 
apresentaram formas leves e moderadas, não necessitando 
de tratamento específico ou intensivo. Apenas dois pacientes 

Figura 1 – Tomografia computadorizada de tórax revelando opacidades em vidro fosco em caso 1 (A), caso 2 (B), caso 3 (C) e caso 4 (D).

Tabela 1 – Características de linha de base e testes laboratórios no momento do diagnóstico de COVID-19 
Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

Idade (anos) 55 22 48 31

Sexo (masculino/feminino) Masculino Feminino Masculino Masculino

Etiologia da doença cardíaca Chagásica Dilatada Chagásica CAVD

INTERMACS 1 2 2 3

Condição pré-operatório Inotrópico + ECMO Inotrópico + BIA Inotrópico + BIA Inotrópico 

Imunossupressão durante 
COVID-19

Corticosteroides + Micofenolato 
+ Ciclosporina

Corticosteroides + 
Ciclosporina Corticosteroides Corticosteroides + 

Micofenolato 

TIH pré-TC (dias) 14 80 58 143

Tempo de isquemia fria (minutos) 212 261 146 161

FEVE PO de TC (%) 67 60 63 65

Diagnóstico PO de COVID-19 
(dias) 50 45 24 5

Apresentação da COVID-19 Leve Moderada Moderada Grave

BIA: balão intra-aórtico; CAVD: cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito; COVID-19: doença de coronavírus 2019; ECMO: oxigenação por membrana 
extracorpórea; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; INTERMACS: Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; PO: pós-operatório; 
TC: transplante cardíaco; TIH: tempo de internação hospitalar.
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receberam azitromicina. O último paciente veio a óbito 
devido a insuficiência respiratória aguda. Com base em 
nossa experiência limitada e outros relatórios publicados, a 
COVID-19 pode ter apresentação semelhante em receptores 
de TC durante o período PO inicial (de forma leve a grave), 
em comparação tanto aos receptores de TC no período PO 
tardio quanto à população geral.4-6

Até onde sabemos, esta série de casos é a primeira a relatar 
resultados em receptores de TC que contraíram a COVID-19 
durante o período PO inicial e nossa experiência mostrou 
apresentações da doença semelhantes em comparação aos 
pacientes não receptores de TC previamente relatados. Séries 
maiores são necessárias para entender essa hipótese melhor. 
Atualmente, parece que o TC deve ser considerado para 
aqueles pacientes que não podem receber alta para casa em 
centros onde o DAVE de longa duração não é disponível, 
considerando os riscos e benefícios individuais, avaliados para 
cada paciente e realidade local.
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Introdução
Em meio a tantas incertezas que permeiam a nova 

doença de coronavírus 2019 (COVID-19), as evidências 
relacionando a presença de dislipidemia à gravidade 
da doença e às consequentes implicações prognósticas 
ainda são escassas. Em maio de 2020, um estudo chinês 
retrospectivo investigou a associação entre as mudanças nos 
níveis de colesterol e o prognóstico em aproximadamente 
600 pacientes com COVID-19, pareados por idade e sexo 
com controles saudáveis. Primeiramente, observou-se que 
os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade 
(LDL-C) e colesterol total foram significativamente mais baixos 
em pacientes com COVID-19. Em segundo lugar, houve 
uma tendência para os níveis de LDL-C e de colesterol total 
diminuirem à medida que a gravidade da infecção aumentava 
(leve, grave e crítica, respectivamente).1 No mesmo estudo, os 
níveis de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) 
também diminuíram em casos graves. Foram observados 
dados parecidos por Fan et al.,2 onde os níveis de LDL-C 
foram inversamente associados à gravidade da COVID-19. 
Esses dados sugeriram uma possível relação entre níveis baixos 
de colesterol e piora da infecção por COVID-19. Além disso, 
estudos experimentais têm mostrado que as estatinas podem 
aumentar a abundância da enzima conversora de angiotensina 
2 (ECA2), o que pode contribuir parcialmente para a entrada 
do vírus na célula e o aumento do risco de infectividade.3

Com base nesses achados prévios, foi hipotetizado que o 
uso de terapias hipolipemiantes como as estatinas poderiam 
agravar a infecção por COVID-19. No entanto, sabe-se que 
os níveis de colesterol sérico podem cair em pacientes com 
infecções virais ou bacterianas ativas,4,5 uma vez que o LDL 
e o HDL desempenham um papel no sistema imunológico.6 
Por outro lado, a hiperlipidemia pode comprometer a resposta 
imunológica e agravar ainda mais o estado inflamatório 
dos pacientes com COVID-19, aumentando o risco 

cardiovascular.7 Desta maneira, surge a seguinte pergunta: as 
estatinas deveriam ou não ser suspensas em pacientes com 
COVID-19?

COVID-19, Infecções, Trombose e Estatinas

Evidências de Benefícios Potenciais 
Além de diminuir as lipoproteínas pró-aterogênicas, 

as estatinas apresentam outros efeitos sistêmicos bem 
documentados, como a melhora da disfunção endotelial e 
as propriedades anti-inflamatórias e anti-trombóticas que 
levam à estabilização das placas ateroscleróticas.8 Meta-
análises de ensaios clínicos randomizados mostraram que as 
estatinas podem reduzir significativamente as concentrações 
de proteína C reativa,9 antígeno do fator de von Willebrand10 
e endotelina-1.11

Um estudo observacional com 3.043 pacientes 
hospitalizados pelo vírus influenza encontrou menor risco 
de mortalidade naqueles que estavam em uso de estatinas, 
antes ou durante a hospitalização (odds ratio [OR] ajustado 
0,59).12 Também foi observado um benefício das estatinas em 
pacientes hospitalizados com pneumonia viral, resultando em 
menor mortalidade e necessidade de intubação (OR 0,26).13

Dado o estado pró-inflamatório e pró-trombótico 
observado em pacientes com COVID-19 mais grave, as 
características dessas drogas podem ser importantes para 
esses pacientes.

A Tabela 1 mostra detalhes de alguns estudos que 
examinaram os efeitos das estatinas em pacientes com 
infecções virais e COVID-19. 

Em um estudo de coorte retrospectivo da Bélgica, De 
Spiegeleer et al.14 avaliaram 154 pessoas idosas (idade 
média: 86 anos) que contraíram COVID-19, observando uma 
tendência significativa para ausência de sintomas naqueles 
que recebiam estatinas anteriormente (OR 2,91; intervalo 
de confiança (IC) 95%, 1,27 a 6,71). Isto permaneceu 
estatisticamente significativo mesmo após o ajuste para 
covariáveis (OR 2,65; IC 95%, 1,13 a 6,68).

Outro estudo retrospectivo de aproximadamente 14.000 
pacientes com COVID-19 encontrou menor risco de 
mortalidade com o uso prévio de estatinas. Neste estudo, 
1.219 pacientes estavam recebendo estatinas e a mortalidade 
geral em 28 dias neste grupo foi de 5,2%, enquanto no 
grupo sem estatinas foi de 9,4% (hazard ratio [HR] ajustado 
0,58; IC 95%, 0,43 a 0,80; p = 0,001).15 Em outro estudo 
com 87 pacientes com COVID-19 internados na unidade de 
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Tabela 1 – Evidências de possíveis benefícios das estatinas no cenário de doenças virais, bem como na COVID-19 

Estudo Desenho do 
Estudo Pacientes e Doença Total (N)

Idade média Ajuste para covariáveis Resultados

Vandermeer 
et al. 201112 Multiestado

Pacientes hospitalizados 
com infecções pelo vírus 

influenza 

3.043
 70 anos

Idade, raça, DCV, doença 
pulmonar e renal, vacinação contra 

influenza e administração de 
medicamentos antivirais

Estatinas antes ou durante a 
hospitalização versus nenhuma estatina 

foram associadas a chances de 
proteção contra a mortalidade

em 30 dias

OR ajustado 0,59; IC 95%, 0,30 a 0,92

Henry 
et al. 201813 Retrospectivo Pacientes com pneumonia 

viral 
539

64 anos NA

Estatinas continuadas no hospital 
versus descontinuação reduziram 

mortes e/ou necessidade de intubação 
durante a internação hospitalar

OR 0,26; IC 95%, 0,08 a 0,81; p = 0,02

De 
Spiegeleer 
et al. 202014

Coorte multicêntrica 
retrospectiva

Sujeitos positivos para 
COVID-19

154
86 anos

Idade, sexo, estado funcional, 
hipertensão e diabetes mellitus

O uso de estatinas foi relacionado 
à ausência de sintomas durante 

COVID-19

OR 2,91; IC 95%, 1,27 a 6,71; p = 0,011

OR ajustado 2,65; IC 95%, 
1,13 a 6,68; p = 0,028

Zhang 
et al. 202015 Retrospectivo Pacientes hospitalizados 

por COVID-19
13.981
58 anos

Idade, sexo e SpO2 no 
momento da admissão

Uso de estatinas versus nenhuma 
estatina foi correlacionado à redução 
no risco de mortalidade por todas as 

causas em 28 dias

HR ajustado 0,58; IC 95%, 0,43 a
0,80; p = 0,001

Rodriguez-
Nava et al. 
202016

Coorte 
retrospectiva

Pacientes com COVID-19 
admitidos à unidade de 

terapia intensiva

87
68 anos

Idade, hipertensão, DCV, 
ventilação mecânica invasiva, 
frequência respiratória > 30, 

SpO2 < 94%, PaO2 / FiO2 < 300 
mmHg ou infiltrados pulmonares > 
50%, número de comorbidades e 

outras terapias adjuvantes 
(incluindo hidroxicloroquina, 

esteróides intravenosos, 
azitromicina, tocilizumabe, 
colchicina e antibióticos)

O uso de estatina (especificamente 
atorvastatina) reduziu a progressão à 

morte

HR ajustado 0,38, IC 95%, 0,18 a 0,77; 
p = 0,008

Daniels et al. 
202017

Unicêntrico 
retrospectivo

Pacientes hospitalizados 
por COVID-19

170
59 anos

Idade, sexo, obesidade, hipertensão, 
diabetes, doença renal crônica e DCV

Uso de estatinas antes da 
admissão reduziu o desenvolvimento 

de doença grave

OR ajustado 0,29; IC 95%, 0,11 
a 0,71; p = 0,009

O uso de estatinas aumentou a taxa 
de recuperação da COVID-19 entre 
os indivíduos que ainda não haviam 

experimentado doença grave 

HR ajustado por causa específica para 
recuperação 2,69; IC 95%, 1,36 a 5,33; 

p = 0,004

Song et al. 
202018

Coorte 
retrospectiva 

Pacientes hospitalizados 
por COVID-19

249
62 anos

Idade, sexo, raça, DCV, 
doença pulmonar crônica, 

diabetes e obesidade

O uso de estatinas diminuiu o risco de 
ventilação mecânica invasiva

OR ajustado 0,45; IC 95%, 
0,20 a 0,99; p = 0,048

OR: odds ratio; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confiança; SpO2: saturação periférica de oxigênio: DCV: doença cardiovascular; NA: não aplicável.
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terapia intensiva, uma progressão mais lenta para a morte foi 
encontrada naqueles que receberam atorvastatina.16 

Daniels et al.,17 por meio de um estudo retrospectivo de 
centro único, encontraram um risco reduzido de COVID-19 
grave em pacientes que estavam recebendo estatinas antes 
da admissão (OR ajustado 0,29) e um tempo mais rápido de 
recuperação entre aqueles sem doença grave (HR ajustado 
para recuperação 2,69). Além disso, em um estudo de coorte 
retrospectivo de pacientes hospitalizados com COVID-19 
(N = 249) nos Estados Unidos, o uso de estatinas foi 
correlacionado à diminuição do risco de ventilação mecânica 
invasiva (OR ajustado 0,45).18

Certamente, os estudos citados são severamente limitados 
por seu desenho retrospectivo; esses dados, apesar de 
favoráveis ao uso de estatinas em infecções virais, são apenas 
geradores de hipóteses, podendo estar sujeitos a um viés 
de seleção de indivíduos que recebem melhores cuidados. 
A questão que se segue é: há alguma evidência de que as 
estatinas possam prevenir doenças infecciosas? Em uma 
análise post hoc de pacientes incluídos no ensaio JUPITER,19 

que randomizou 17.802 indivíduos com LDL-C < 130 mg/
dL e proteína C reativa de alta sensibilidade ≥ 2,0 mg/L para 
receber rosuvastatina 20 mg/dia ou placebo, seguidos por 
tempo mediano de 1,9 anos, Novack et al.20 observaram 
que o uso de estatinas reduziu, embora modestamente, a 
incidência de pneumonia (HR 0,83, IC 95%, 0,69 a 1,00). 
Esses resultados, que merecem ser comprovados em um 
ensaio adequadamente delineado, sugerem que as estatinas 
possam reduzir o risco de pneumonia devido a possíveis 
efeitos benéficos leves anti-inflamatórios, antioxidantes, 
imunomoduladores, anti-apoptóticos e endoteliais, segundo 
os autores.18 É incerto se isso beneficiaria pacientes com 
COVID-19.

Além das complicações pulmonares, o SARS-CoV-2 
também pode induzir a trombose.21 As estatinas teriam efeitos 
benéficos nestes casos? Em uma análise pré-especificada 
do mesmo ensaio JUPITER,19 foi analisado o impacto da 
rosuvastatina na primeira ocorrência de embolia pulmonar 
ou de tromboembolismo venoso. Embora não tenha 
havido diferenças nas taxas de embolia pulmonar entre 
os grupos (rosuvastatina e placebo), o grupo que recebeu 
a estatina apresentou uma redução de 43% nas taxas de 
tromboembolismo venoso (HR 0,57; IC 95%, 0,37 a 0,86; 
p = 0,007).22 Além disso, uma metanálise de 13 estudos 
de coorte observacionais (N = 3.148.259) e 23 ensaios 
clínicos randomizados (N = 118.464) mostrou que, tanto em 
estudos de coorte observacionais quanto em ensaios clínicos 
randomizados, houve uma redução no risco de trombose 
venosa profunda, mas não de embolia pulmonar, quando o 
uso de estatina foi comparado com os controles (risco relativo 
[RR] 0,75; IC 95%, 0,65 a 0,87; p < 0,0001; 0,85; IC 95%, 
0,73 a 0,99; p = 0,038). Um benefício maior também foi 
encontrado para o risco de tromboembolismo venoso com o 
uso de rosuvastatina em comparação com outras estatinas (RR 
0,57; IC 95%, 0,22 a 0,75; p = 0,015).23 Possíveis mecanismos 
para explicar esses resultados incluem os efeitos das estatinas 
sobre fatores pró-trombóticos, como a redução do dímero D, 
fator VIII,24 inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1 e 
níveis de fator tecidual, bem como a diminuição da agregação 

plaquetária e o aumento da expressão de trombomodulina.25 

A Figura 1 apresenta alguns mecanismos propostos onde as 
estatinas podem atuar como agentes anti-trombóticos e anti-
inflamatórios e podem exercer efeitos favoráveis em pacientes 
com COVID-19. 

Visto que uma porção não negligenciável de pacientes 
infectados pelo SARS-CoV-2 (especialmente os pacientes mais 
graves) pode apresentar alterações no sistema de coagulação e 
uma alta taxa de tromboembolismo venoso,26 a manutenção 
das estatinas pode melhorar o prognóstico desses indivíduos. 
No entanto, da mesma forma que as possíveis propriedades 
anti-infecciosas, isso também precisa ser confirmado em 
ensaios clínicos randomizados.

Suspensão de Estatinas e Aumento do Risco de Eventos 
Cardiovasculares? 

A preocupação de que os níveis baixos de colesterol 
possam ser deletérios para pacientes com COVID-19 
pode levar à suspensão inadequada de medicamentos 
hipolipemiantes em pacientes com alto risco de doença 
cardiovascular. As estatinas são a base fundamental para a 
terapia hipolipemiante com o objetivo de reduzir o risco de 
doença arterial coronariana (DAC); como grupo, as estatinas 
constituem um dos medicamentos mais prescritos no mundo. 
A metanálise do Cholesterol Treatment Trialists (CTT)27 mostrou 
que para cada redução de 1,0 mmol/L (~ 40 mg/dL) de LDL-C, 
houve uma redução de 10% na mortalidade por todas as 
causas (RR 0,90, IC 95%, 0,87 a 0,93; p < 0,0001), além de 
uma redução de 20% nas mortes por DAC (RR 0,80; IC 99%, 
0,74 a 0,87; p < 0,0001).

Um cenário importante em que a suspensão de estatinas 
pode ser deletéria é durante o período inicial após um evento 
de síndrome coronariana aguda. Nesse cenário, a adição e 
manutenção de estatinas são fundamentais, e a suspensão do 
medicamento pode aumentar os riscos dos pacientes. Nesse 
sentido, um estudo observacional brasileiro com 249 pacientes 
observou um efeito inflamatório rebote na fase aguda do 
infarto do miocárdio (IM) após a retirada das estatinas. Sposito 
et al.28 verificaram que, no começo do estudo, os pacientes 
que recebiam estatinas apresentavam valores de proteína 
C-reativa mais baixos quando comparados aos que não 
recebiam, antes do início do IM. No quinto dia após o IM, a 
mediana da proteína C reativa foi significativamente mais alta 
no grupo onde as estatinas foram suspensas.28 Em adição a isso, 
em uma análise de pacientes que apresentaram com DAC e 
dor no peito durante as últimas 24 horas no estudo PRISM29 (N 
= 1.616), Heeschen et al.30 relataram que o uso de estatinas 
reduziu a taxa de eventos após 30 dias, em comparação com 
os pacientes sem esses medicamentos (HR ajustado 0,49, 
IC 95%, 0,21 a 0,86). Quando as estatinas foram suspensas 
após a admissão, o risco cardíaco aumentou (OR 2,93; IC 
95%, 1,64 a 6,27; p = 0,005) e, embora não tenha sido 
estatisticamente significativo, houve uma tendência de maior 
risco em comparação com os pacientes que nunca receberam 
estatinas (OR 1,69; IC 95%, 0,92 a 3,56).29 Portanto, a retirada 
desses medicamentos deve ser vista com extrema cautela, 
principalmente após um evento coronariano agudo, pois pode 
levar ao surgimento de complicações, piorando o prognóstico 
dos pacientes.
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Figura 1 – Alguns mecanismos propostos por meio dos quais as estatinas reduzem o estado pró-inflamatório e pro-trombótico em pacientes com COVID-19.8-11,24,25 HMG-CoA 
redutase: 3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA redutase; NF-κB: fator nuclear kappa B; VWF: fator de von Willebrand.

Em suma, o uso de estatinas é baseado em uma literatura 
sólida e robusta, e a sua suspensão, exceto por indicação 
médica, pode levar a eventos agudos, aumentando ainda 
mais os riscos dos pacientes infectados por COVID-19, 
especialmente aqueles em prevenção secundária e aqueles 
que tiveram um evento coronário agudo recente. Os médicos 
e os pacientes devem manter esse conhecimento em mente. 

Quando Devemos Considerar a Suspensão das Estatinas 
em Pacientes com COVID-19?

De acordo com as diretrizes da Sociedade Europeia 
de Cardiologia, em casos raros em que os pacientes com 
COVID-19 desenvolvem rabdomiólise grave ou aumento das 
enzimas hepáticas, a suspensão temporária da terapia com 
estatinas é prudente.31,32 Além disso, se o paciente estiver em 

risco iminente de vida, a suspensão deve ser realizada, pelo 
menos até a recuperação da infecção.33  

Conclusões
O uso de estatinas é apoiado por uma literatura sólida, 

com inquestionáveis benefícios cardiovasculares. Apesar das 
evidências de que concentrações mais baixas de colesterol 
estão associadas a um curso mais grave de COVID-19, não 
há, entretanto, evidências de que as estatinas possam piorar 
o prognóstico. Ao contrário, essas drogas podem reduzir 
os mecanismos pró-inflamatórios e pró-trombóticos que 
caracterizam os casos mais graves de COVID-19. Atualmente, 
não existem evidências apoiando a descontinuação das 
estatinas em pacientes com COVID-19, exceto quando 
ocorrem elevações importantes das enzimas hepáticas, 
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rabdomiólise ou risco de vida atribuído ao medicamento. Por 
outro lado, não há indicação para o uso desses medicamentos 
especificamente para prevenir complicações da infecção pelo 
SARS-CoV-2.
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Introdução
A COVID-19, doença infeciosa causada pelo novo tipo 

de coronavírus (SARS-Cov-2), apresenta evolução clínica 
geralmente benigna, embora possa levar à síndrome 
respiratória aguda grave. Dentre fatores de risco para 
quadros graves desta doença destacam-se idade avançada e 
comorbidades como hipertensão, diabetes e outras doenças 
cardiovasculares.1 

Em resposta à epidemia de COVID-19, o volume 
de atendimentos clínicos eletivos tem sido reduzido.2 
Embora pudesse haver expectativa de aumento de eventos 
cardiovasculares como efeito indesejado dessa reorganização 
do sistema de saúde, alguns relatos sugerem uma possível 
redução desses desfechos em países com alta incidência de 
COVID-19.3 Contudo, fatores associados a essa diminuição 
ainda não estão bem estabelecidos.

Nesse contexto, a telemedicina tem sido utilizada 
como método para assistência remota e gerenciamento de 
consultas médicas, permitindo identificação de pacientes 
com necessidade de retornos clínicos prioritários, bem como 
orientações e esclarecimentos à distância aos pacientes.4 

O presente estudo avaliou o impacto em curto prazo das 
medidas de contingência para enfrentamento da pandemia 
de COVID-19 utilizando-se a telemedicina para seguimento 
clínico de pacientes de alto risco cardiovascular.

Métodos

População do Estudo

Este estudo tranversal avaliou retrospectivamente registros 
em prontuário médico de teleorientações do serviço de 
cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-
USP), realizadas de 4 a 8 de maio de 2020, dos pacientes 
que não haviam comparecido em consulta agendada no 
ambulatório de isquemia miocárdica desde o início da 
pandemia (reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 
em 11 de março de 2020).

Teleorientação

A teleorientação é uma das modalidades de telemedicina 
utilizadas no HC-FMRP-USP para enfrentamento da pandemia 
de COVID-19, em conformidade com o ofício nº 1756/2020 
do Conselho Federal de Medicina e com a portaria do 
Ministério da Saúde nº 467 de 2020.

No HC-FMRP-USP, a teleorientação médica segue normas 
institucionais (portaria HCRP 96/2020), podendo ser realizada 
via contato telefônico, utilizando-se formulário padronizado, 
com documentação automática no sistema de prontuário 
eletrônico. O paciente ou seu responsável é sempre informado 
sobre os motivos do contato telefônico, e questionado sobre a 
permissão para o registro de dados. Como rotina, houve pelo 
menos 2 tentativas de contato para cada paciente, realizadas 
em dias diferentes da semana.  

Dados Clínicos e de Gerenciamento Ambulatorial

Durante a teleorientação, os médicos questionaram 
ativamente se nos dois meses anteriores ao contato telefônico 
houve sintomas sugestivos de COVID-19 e realização de 
teste diagnóstico, além de aparecimento ou piora de dor 
ou desconforto torácicos, procura por atendimento médico, 
hospitalização, tratamento recebido, principal motivo pelo 
não comparecimento ao retorno e necessidade de receitas 
médicas. Finalmente, o paciente ou seu responsável foi 
questionado se considerava o reagendamento da consulta 
melhor ou pior para a saúde do paciente.
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Análise Estatística
Variáveis contínuas são reportadas como média e desvio 

padrão se distribuídas como uma normal. A normalidade 
dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Variáveis 
categóricas são apresentadas como números absolutos e 
porcentagens. O nível de significância adotado foi menor que 
0,05. O software Stata foi utilizado para as análises estatísticas.

Ética
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HC-FMRP-USP (número do parecer: 4.078.545) e 
conduzido sob os princípios éticos da declaração de Helsinque 
e em conformidade com a resolução do Conselho Nacional 
de Saúde nº 466/2012.  

Resultados
O presente estudo incluiu 240 pacientes selecionados 

conforme o processo apresentado na Figura 1. As informações 
foram fornecidas pelo próprio paciente em 70% dos casos 
(n=169), enquanto que em 30% dos casos (n=71) foram 
fornecidas por seu responsável.

A idade média dos pacientes foi de 65±10 anos, 62% 
homens (n=148) (Tabela 1). Todos os pacientes apresentavam 
doença arterial coronariana ou isquemia miocárdica, 60% 
deles com infarto do miocárdio prévio.

Evolução Clínica
Sintomas sugestivos de COVID-19 foram reportados por 

32 (13%) indivíduos. Coriza e congestão nasal foram os 

mais frequentes, descritos por 13 pacientes, seguidos por 
febre (n=10), odinofagia (n=9), piora ou aparecimento de 
dispneia (n=5) e anosmia (n=2). Não houve hospitalização 
por COVID-19 ou realização de teste para SARS-CoV-2.

Aparecimento ou piora de dor ou desconforto torácico foram 
relatados por 12 (5%) e 14 (6%) pacientes, respectivamente. 
Desses 26 pacientes, 13 procuraram atendimento de urgência, 
sendo que 3 deles foram internados, 1 destes em unidade 
de terapia intensiva com diagnóstico de infarto agudo do 
miocárdio (IAM) tratado com intervenção coronariana 
percutânea (ICP) em outro serviço (Figura 2). Os outros dois 
pacientes hospitalizados não foram admitidos em unidade 
de terapia intensiva; um deles relatou síndrome coronariana 
aguda e ICP em outro serviço, enquanto o outro referiu não 
saber o diagnóstico da internação. Houve relato de óbito de 
uma paciente do sexo feminino, de 80 anos, com fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo reduzida, porém não tivemos 
acesso ao atestado de óbito. 

Seguimento Ambulatorial
A maioria dos pacientes (80%) não compareceu à consulta, 

referindo ter seguido recomendações do HC-FMRP-USP, 
enquanto 13% dos pacientes relatou não comparecimento 
devido ao medo de contaminação pelo SARS-CoV-2 nas 
dependências do hospital e 3% dos pacientes não obteve 
meio de transporte para a consulta, sendo que 4% dos 
pacientes relatou outros motivos (tabela suplementar). Retornos 
“prioridade alta”, “intermediária” e “baixa” foram agendados 
para 15%, 22% e 63% dos pacientes, respectivamente (Figura 3).

Necessidade de receita médica foi apontada por 
8% dos pacientes. Metade dos pacientes considerou 

Figura 1 – Seleção dos pacientes incluídos no estudo.

Ambulatório	de	Isquemia	Miocárdica	
Pacientes	agendados	para	

16/03	a	27/04/2020	
404	pacientes	

Contato	Telefônico	
4	a	8	de	Maio	de	2020	

297	pacientes	
	

Compareceram	ao	retorno	
107	pacientes	

Teleorientação	
Concluída	com	êxito	para	

244	(82%)	pacientes	
	

Contato	telefônico	sem	sucesso	
53	pacientes	

Autorização	para	Registro	no	
Prontuário	Eletrônico	

240	pacientes	
	

Autorização	para	registro	no	
prontuário	do	paciente	não	
autorizado	por	4	responsáveis	

154



Carta Científica

Moreira et al.
Telecardiologia durante a pandemia de COVID-19

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):153-157

que o reagendamento da consulta foi melhor para a 
sua saúde, enquanto que essa medida foi considerada 
indiferente ou pior para a própria saúde por 30% e 20% 
dos pacientes, respectivamente.

Discussão
O presente estudo avaliou o impacto em curto prazo 

de estratégia para seguimento clínico de pacientes de alto 
risco cardiovascular com o uso de telemedicina em resposta 
à pandemia de COVID-19. Dentre os principais achados, 
destaca-se que 11% dos pacientes avaliados apresentou 
agravamento do quadro cardiovascular nos primeiros meses 
da pandemia e apenas metade desses procurou atendimento 
médico por esse motivo. Além disso, uma importante parcela 
dos pacientes relatou receio em comparecer ao serviço de 
saúde devido ao potencial risco de contaminação intra-

hospitalar pelo SARS-Cov-2. Nesse cenário, a aplicação 
de teleorientação mostrou-se bastante exequível, de boa 
aceitação pelos pacientes e bastante útil no planejamento 
dos retornos clínicos baseados em categorias de prioridade.

Desde os primeiros relatos de casos de COVID-19, há 
relatos de redução do número de atendimentos por condições 
cardiovasculares agudas graves.5  Dados de laboratórios 
de cateterismo dos EUA mostraram redução de 38% no 
número de ICP para IAM durante a fase inicial da epidemia 
de COVID-19 no país.3 Inquérito mais recente envolvendo 
141 países indica que em cerca de dois terços deles houve 
redução maior que 40% do número de admissões hospitalares 
por IAM nos primeiros meses da pandemia.6 

Dentre as hipóteses levantadas para esses achados, a 
mais frequentemente apresentada tem sido o medo dos 
pacientes de se contaminar pelo SARS-Cov-2 nos ambientes 
hospitalares, como apontado em recente relato de caso no 
Brasil.7 No presente estudo, 13% referiram que o principal 
motivo para o não comparecimento foi o medo de 
contaminação intra-hospitalar.

Este estudo contribui para o avanço do conhecimento no 
campo da telecardiologia, mostrando elevada exequibilidade 
do processo, com grande aceitação dos pacientes seguidos na 
instituição. A ação implementada proporcionou ferramenta 
eficaz de gerenciamento dos retornos clínicos, marcados 
como prioritários para 15% dos pacientes contactados, 
enquanto os outros 85% puderem manter o distanciamento 
social preconizado durante essa pandemia. Além disso, 
outras necessidades puderam ser contempladas, como a 
identificação da necessidade de receitas médicas, levantadas 
em 8% dos casos. 

A teleorientação não foi concluída com êxito em 18% 
dos casos, não sendo possível descartar que a proporção de 
pacientes que tenha apresentado piora clínica, e até mesmo 
óbito, seja ainda maior do que a observada.

Conclusões
A telemedicina em cardiologia para o enfrentamento 

da COVID-19 é altamente exequível, bastante eficaz e de 
grande aceitação pelos pacientes, permitindo triagem de 
casos prioritários e gerenciamento dos retornos ambulatoriais.
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NM, Maciel BC, Pazin Filho A, Schmidt A.
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Tabela 1 – Características clínicas dos 240 pacientes avaliados  
no estudo 

Demográficos

Idade (anos) 65 ± 10

Sexo masculino 148 (62%)

Domicílio

     Estado de São Paulo 235 (98%)

     Outros 5 (2%)

Cidade

     Ribeirão Preto 68 (28%)

     Outras 172 (72%)

Dados clínicos 

Hipertensão arterial sistêmica 197 (82%)

Diabetes mellitus 136 (57%)

Tabagismo

     Atual 49 (20%)

     Prévio 79 (33%)

Medicamentos

     IECA ou BRA 194 (81%)

     Estatinas 230 (96%)

Doença arterial coronariana

     Com IAM prévio 143 (60%)

     Sem IAM prévio 97 (40%)

Intervenção coronariana percutânea 141 (59%)

Cirurgia de revascularização miocárdica 61 (25%)

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo*

     Normal 129 (54%)

     Intermediária 56 (24%)

     Reduzida 54 (23%)

BRA: bloqueador de receptor de angiotensina; IAM = infarto agudo do 
miocárdio; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina. *Fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo não foi aferida em 1 participante.
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Figura 2 – Presença de sinais de alarme durante seguimento ambulatorial de pacientes com doença arterial coronariana crônica.

Figura 3 – Tipos de retornos triados através de teleorientações.

Ausência de dor ou desconforto torácicos
Ausência de piora da dor ou desconforto torácicos
Aparecimento de dor ou desconforto torácicos
Piora da dor ou desconforto torácicos

n	=	157	(65%)	

n=	57	(24%)	

n=12	(5%)	
n=14	(6%)	

15%	
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55%	

9%	

0%	
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Sinal	de	alarme	 Investigação	 Terapêutica	 Seguimento	
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Fontes de Financiamento
O presente estudo não teve fontes de financiamento 

externas.

Vinculação Acadêmica
Não há vinculação deste estudo a programas de pós-

graduação.

Aprovação Ética e Consentimento Informado
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

das Clínicas da FMRP-USP sob o número de protocolo 
4.078.545. Todos os procedimentos envolvidos nesse estudo 
estão de acordo com a Declaração de Helsinki de 1975, 
atualizada em 2013.  
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Carta ao Editor

Fatores de Confundimento na Análise da Relação entre a Calcificação 
do Arco Aórtico com o Padrão de Pressão Arterial não Dipper
Confounding Factors in the Analysis of the Relationship between Aortic Arch Calcification with a Non-Dipper 
Blood Pressure Pattern

Pedro Pereira Tenório,1  Carlos Alberto de Lima Botelho Filho,1 Romero Henrique de Almeida Barbosa,1 
Johnnatas Mikael Lopes1

Universidade Federal do Vale do São Francisco - Colegiado de Medicina,1 Paulo Afonso, BA - Brasil

Caro Editor,
Lemos com grande interesse o artigo “A Calcificação no 

Arco Aórtico na Radiografia de Tórax de Rotina está Forte e 
Independentemente Associada ao Padrão Não-Dipper de 
Pressão Arterial”. Nesse estudo, objetivou-se avaliar a possível 
relação entre a calcificação do arco aórtico, na radiografia de 
tórax, com o padrão de pressão arterial não dipper. Foram 
analisados 406 pacientes divididos em dois grupos: dipper 
e não dipper. Cerca de 261 (64%) pacientes apresentavam 
o padrão de pressão arterial não dipper contra 145 (36%) 
dipper. Verificou-se que o grupo não dipper apresentou 
maior prevalência de calcificação do arco aórtico (70% vs. 
33%, p<0.0001).

Na análise multivariada do estudo, o desfecho de interesse é 
se o participante pertence ao grupo não dipper a partir de uma 
variável dicotômica. Por se tratar de um desenho transversal e 
não de caso-controle, pois as variáveis independentes não são 
retrospectivas e não há pareamento dos grupos, a estratégia 
mais indicada de análise seria regressão de Poisson ou Cox. 
Diferentemente da regressão logística que tem como medida 
de efeito o Odds Ratio (OR), a regressão de Poisson e Cox 
estimam a Razão de Prevalência (RP), cuja aplicação é mais 
apropriada ao desenho. OR e RP serão apenas semelhantes 
quando os desfechos são pouco frequentes (<10%).1

O uso da OR nesse estudo traz possíveis vieses devido a 
alta prevalência do desfecho (PADV),  fazendo com que a 

estimativa pontual fique superdimensionada e o seu intervalo 
de confiança mais dilatado. Essa condição de análise traz 
dúvidas para variáveis como a idade, índice de massa 
corporal, índice de massa ventricular esquerda, triglicerídeos 
e a taxa de filtração glomerular, que tem intervalos de 
confiança muito limítrofes (OR~1). É muito provável que a 
calcificação esteja associada à PADV, mas não sozinha e/ou 
em menor intensidade.2     

Cerca de 59 (22,6%) dos pacientes do grupo não dipper e 
25 (17,2%) do grupo dipper eram diabéticos. Os pesquisadores 
não indicaram que tipo de diabetes os pacientes possuíam no 
grupo não dipper e se tais pacientes eram ou não resistentes 
à insulina (RI). Sabe-se que a (RI) conduz a níveis plasmáticos 
elevados de insulina e que esta atua a nível dos receptores 
hipotalâmicos do sistema nervoso central (SNC), levando a 
um aumento do fluxo simpaticomimético.3,4 Dessa forma, 
há predomínio da atividade simpática. Vários estudos 
demonstraram que a ativação simpática é diretamente 
proporcional à gravidade da hipertensão arterial. Assim, 
nas formas mais graves de hipertensão arterial, o fluxo 
simpaticomimético é mais proeminente.3 Os autores poderiam 
ter avaliado a real influência da RI nos diabéticos do grupo 
não dipper com o objetivo de identificar a real atuação da 
diabetes, evitando um fator de confundimento, pois não é 
possível afirmar se tais pacientes apresentaram o padrão de 
pressão não dipper devido a RI ou a outros fatores.

Outra consideração importante é que o estudo não faz 
menção a algumas limitações da Monitorização Ambulatorial 
da Pressão Arterial (MAPA), considerando-se que não foi 
feita a avaliação da qualidade do sono dos pacientes. É 
sabido que uma baixa qualidade do sono associado ao 
nível de desconforto relacionado ao método pode interferir 
significativamente no descenso noturno da pressão arterial. 
Além disso, não foram excluídos da pesquisa pacientes 
portadores de arritmia como fibrilação atrial, flutter atrial 
e extra-sístoles ventriculares frequentes,5 podendo, assim, 
também serem importantes fatores de confusão na correlação 
entre a calcificação no arco aórtico com o padrão não dipper 
avaliado pela MAPA. 
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Carta-resposta
Prezado Editor,
Agradecemos pela oportunidade de responder aos 

comentários e pontos válidos levantados pelos autores. 
Gostaríamos de agradecer aos autores pelo interesse em nosso 
estudo e pelos seus comentários construtivos.1 

Nesse estudo transversal, investigamos a possível relação 
entre a calcificação do arco aórtico (CAA) e o padrão de 
pressão arterial não dipper (PAND). Concordamos que essa 
relação pode ser avaliada com a análise de regressão de Cox. 
No entanto, pensamos que a análise de regressão logística 
também é um método de análise estatística adequado para 
o estudo.2,3  Quando a análise de regressão de Cox foi 
usada em vez da análise de regressão múltipla, e a idade, 
sexo, hipertensão, taxa de filtração glomerular, nível de 
triglicerídeos séricos, índice de massa ventricular esquerda, 
índice de massa corporal e CAA foram tomados como fatores 
de confusão, a presença de CAA na radiografia de tórax 
foi novamente o único preditor independente do padrão 
de PAND (p≤0,001, HR=1,633 CI=1,215–2,194). Esses 
resultados também foram confirmados com a análise de 
regressão linear. Na análise de regressão linear, a presença de 
CAA na radiografia de tórax esteve associada a menor queda 
da pressão arterial sistólica à noite.

Sabe-se que a diabetes mellitus (DM) está associada ao 
padrão PAND e a resistência à insulina é provavelmente uma 

das vias etiopatogenéticas mais importantes subjacentes a essa 
associação.4,5 Em nosso estudo, a DM foi definida como sendo 
tratada com insulina ou hipoglicemiantes orais. Embora não 
tenha havido relação entre DM e o padrão PAND (p=0,201), 
encontramos uma relação significativa entre DM e CAA nesse 
estudo (p=0,006). Visto que nosso foco principal nesse estudo 
foi investigar a possível relação entre CAA e o padrão PAND, 
não priorizamos estudar a resistência à insulina.

Concordamos que a qualidade do sono pode afetar 
significativamente a pressão arterial noturna.6 Trabalhadores 
noturnos foram excluídos do estudo; entretanto, não usamos 
nenhuma escala para quantificar a qualidade do sono nos 
participantes do estudo. Embora não tenhamos recebido 
nenhum feedback negativo sobre a qualidade do sono de 
nenhum dos participantes, concordamos que a falta de 
avaliação da qualidade do sono é uma limitação do estudo. 

Embora todos os pacientes estivessem em ritmo sinusal no 
momento da inscrição, não podemos excluir a possibilidade 
de episódios curtos de fibrilação atrial/flutter. É necessária 
a monitorização do ritmo a longo prazo para detectar 
episódios arrítmicos paroxísticos e quantificar a frequência 
de extrassístoles ventriculares, que estavam além do escopo 
desse estudo. 

Mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos autores pelo 
interesse em nosso estudo. 
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Janeiro – CEP: 20020-907. E-mail: diretrizes@cardiol.br
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Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021

O relatório abaixo lista as declarações de interesse conforme relatadas à SBC pelos especialistas durante o período de desenvolvimento desta diretriz, 2020.

Especialista Tipo de relacionamento com a indústria

Adriana Bertolami Nada a ser declarado

Ana Maria 
Lottenberg

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- PTC: medicamentos

Andre Arpad 
Faludi Nada a ser declarado

Annie Seixas 
Bello Moreira Nada a ser declarado

Bruno Geloneze

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Novo Nordisk: diabetes
- AstraZeneca: diabetes
- MSD: diabetes
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Novo Nordisk: diabetes

Carlos Scherr

OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Bayer: trombose

Cristiane Kovacs 
Amaral Nada a ser declarado

Daniel Branco de 
Araújo

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Novo Nordisk: diabetes
- Sanofi: dislipidemia
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Sanofi: dislipidemia

Carlos Daniel 
Magnoni Nada a ser declarado
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Dennys Esper 
Corrêa Cintra Nada a ser declarado

Edna Regina 
Nakandakare Nada a ser declarado

Francisco Antonio 
Helfenstein 
Fonseca

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Novo Nordisk: antidiabéticos
- Libbs: hipolipemiantes
- Ache: hipolipemiantes
C - FINANCIAMENTO DE PESQUISA (PESSOAL), CUJAS RECEITAS TENHAM SIDO PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE 
ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- AstraZeneca: projeto de iniciativa do investigador, já concluído
- Amgen: hipolipemiantes
- Biolab: vitaminas
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Bayer: anticoagulante
- Sanofi: hipolipemiantes
- Amgen: hipolipemiantes

Isabela Cardoso 
Pimentel Mota Nada a ser declarado

Jose Ernesto dos 
Santos Nada a ser declarado

José Francisco 
Kerr Saraiva Nada a ser declarado

Juliana Tieko 
Kato Nada a ser declarado

Lis Mie 
Masuzawa Beda Nada a ser declarado

Lis Proença 
Vieira Nada a ser declarado

Marcelo Chiara 
Bertolami

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Abbott: dislipidemias - fenofibrato
- Ache: dislipidemias - fenofibrato
- Libbs: dislipidemias - fenofibrato
- Merck: dislipidemias - fenofibrato
- Novo Nordisk: dislipidemias - fenofibrato
- Sanofi: dislipidemias - fenofibrato
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Merck: dislipidemia - estatinas
- Novo Nordisk: dislipidemia - estatinas
- Sanofi: dislipidemia - estatinas
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Marcelo Heitor 
Vieira Assad

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR PALESTRAS, 
AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES EM CONSELHOS 
CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, 
EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- AstraZeneca: prevenção cardiovascular
- Boeringher: diabetes/anticoagulação
- Novo Nordisk: diabetes
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Boeringher: diabetes
- Novo Nordisk: diabetes

Marcelo Macedo 
Rogero Nada a ser declarado

Maria Cristina de 
Oliveira Izar

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR PALESTRAS, 
AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES EM CONSELHOS 
CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, 
EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Amgen: dislipidemia
- Ache: dislipidemia
- Novartis: dislipidemia
- PTCbio: dislipidemia
B - FINANCIAMENTO DE PESQUISAS SOB SUA RESPONSABILIDADE DIRETA/PESSOAL (DIRECIONADO AO DEPARTAMENTO OU INSTITUIÇÃO) 
PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Amgen: dislipidemia
- PTCbio: dislipidemia
- Novartis: dislipidemia
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Amgen: dislipidemia
- Novo Nordisk: GLP-1RA
- PTCbio: dislipidemia

Maria Silvia Ferrari 
Lavrador Nada a ser declarado

Miyoko Nakasato Nada a ser declarado

Nagila Raquel 
Teixeira 
Damasceno

Nada a ser declarado

Raul Dias dos 
Santos Filho

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR PALESTRAS, 
AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES EM CONSELHOS 
CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, 
EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
Abbott: cardiologia
Ache: cardiologia
AstraZeneca: cardiologia
Amgen: cardiologia
Novo Nordisk: cardiologia
Novartis: cardiologia
PTC Therapeutics: cardiologia
Sanofi/Regeneron: cardiologia
B - FINANCIAMENTO DE PESQUISAS SOB SUA RESPONSABILIDADE DIRETA/PESSOAL (DIRECIONADO AO DEPARTAMENTO OU INSTITUIÇÃO) 
PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
Amgen: cardiologia
Esperion: cardiologia
Kowa: cardiologia
Sanofi/Regeneron: cardiologia

164



Posicionamento
Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021

Izar et al.

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):160-212

Renato Jorge 
Alves

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- MSD: diabetes
- PTC Brasil: dislipidemias
- Bayer: anticoagulação
- Pfizer: cardiologia
- Sandoz: cardiologia
- Servier: cardiologia
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Boehringer: diabetes

Roberta 
Marcondes 
Machado

Nada a ser declarado

Roberta Soares 
Lara Nada a ser declarado

Rosana Perim 
Costa Nada a ser declarado

Valéria Arruda 
Machado Nada a ser declarado

Viviane Zorzanelli 
Rocha 

DECLARAÇÃO FINANCEIRA
A - PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE E DESDE QUE ECONOMICAMENTE APRECIÁVEIS, FEITOS A (i) VOCÊ, (ii) AO SEU CÔNJUGE/
COMPANHEIRO OU A QUALQUER OUTRO MEMBRO QUE RESIDA COM VOCÊ, (iii) A QUALQUER PESSOA JURÍDICA EM QUE QUALQUER 
DESTES SEJA CONTROLADOR, SÓCIO, ACIONISTA OU PARTICIPANTE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, RECEBIMENTO POR 
PALESTRAS, AULAS, ATUAÇÃO COMO PROCTOR DE TREINAMENTOS, REMUNERAÇÕES, HONORÁRIOS PAGOS POR PARTICIPAÇÕES 
EM CONSELHOS CONSULTIVOS, DE INVESTIGADORES, OU OUTROS COMITÊS, ETC. PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 
DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Amgen: evolocumabe
- Novo Nordisk: diabetes
- AstraZeneca: dapagliflozina
OUTROS RELACIONAMENTOS
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA, INCLUINDO VIAGENS, HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA 
CONGRESSOS E CURSOS, PROVENIENTES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DE ÓRTESES, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS E IMPLANTES, 
BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS:
- Amgen: evolocumabe
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Lista de Siglas

ACC - American College of Cardiology
Acetil-CoA - acetilcoenzima A
AGCC - ácidos graxos de cadeia curta 
AHA - American Heart Association
ALA - ácido alfalinolênico
ALP - fosfatase alcalina
ALT - alanina aminotransferase
AMPK - proteína adenosina monofosfato quinase
ApoA-I - apolipoproteína A-I
ApoB - apolipoproteína B
AST - aspartato aminotransferase
AVC - acidente vascular cerebral
CE - colesterol éster
CETP – do inglês cholesterol estertransfer protein (proteína 
de transferência de colesterol esterificado)
COX 2 - ciclo-oxigenase 2
CPT1- carnitina palmitoil transferase 1
DAC - doença arterial coronária
DASH - Dietary Approach to Stop Hypertension
DCNT - doenças crônicas não transmissíveis
DCV - doença cardiovascular
DHA - ácido docosaexaenoico
DM2 - diabetes melito tipo 2
DPA - ácido docosapentaenoico
DRI - Dietary Reference Intakes
EPA - ácidos eicosapentaenoicos
ERE - estresse de retículo endoplasmático
FMO3 - flavina monoxigenase 3
GGT - gama glutamil transferase
GLUT4 - proteína de translocação de glicose-4
HbA1c - hemoglobina glicada
HMG-CoA redutase - hidroximetilglutaril coenzima A redutase
IAM - infarto agudo do miocárdio
IC - insuficiência cardíaca
iNOS - óxido nítrico sintase induzida

INSAT - ácidos graxos insaturados
IRS1 - substrato 1 do receptor de insulina
JNK - quinase c-Jun N terminal
LPL - lipoproteína lipase
LPS - lipopolissacarídeo
MCP - proteína quimioática de monócitos
MONO - monoinsaturados
NAFLD - do inglês nonalcoholic fatty liver disease (doença 
hepática gordurosa não alcoólica)
NASH - do inglês nonalcoholic steatohepatitis (esteato-hepatite 
não alcoólica)
NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey
Ômega-9 - ácido oleico
PAMPs - padrões moleculares associados a patógenos
PCR - proteína C-reativa
PGE2 - prostaglandina E2
POLI - poli-insaturados
PPARγ-2 - proliferadores do peroxissomo gama-2
PURE - Prospective Urban Rural Epidemiology
RM - ressonância magnética
SAT - ácidos graxos saturados
SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia
SCD1 - estearoil-CoA dessaturase 1
SNC - sistema nervoso central
SQF – síndrome da quilomicronemia familiar
SREBP2 - proteína de ligação ao elemento responsivo a 
esteroides 2
TLRs - receptores Toll-like
TMA - trimetilamina
TMAO - N-óxido de trimetilamina
TXB2 - tromboxano B2
UCP1 - proteína desacopladora mitocondrial 1
VCT - valor calórico total
WHI - Woman’s Health Initiative
WHO - World Health Organization
γGT - gama-glutamil transpeptidase
ω3 - ômega-3
ω6 - ômega-6
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Definição de Graus de Recomendação e Níveis de Evidência

Classes (graus) de recomendação:
Classe I: condições para as quais há evidências conclusivas ou, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro 
e útil/eficaz.
Classe II: condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segurança e utilidade/eficácia 
do procedimento.
Classe IIA: peso ou evidência/opinião a favor do procedimento; a maioria aprova.
Classe IIB: segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opiniões a favor.
Classe III: condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, 
pode ser prejudicial.

Níveis de evidência:
Nível A: dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metanálise robusta 
de estudos clínicos randomizados.
Nível B: dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não 
randomizados (observacionais).
Nível C: dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.
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Carta de Apresentação

A Nutrição tem importante papel na gênese das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), consideradas um dos mais 
importantes problemas de saúde pública da atualidade no mundo e em nosso país. Além da quantidade, a qualidade dos 
alimentos que consumimos (em particular aqueles que são fonte de gorduras) participa tanto na patogênese das doenças 
cardiovasculares (DCV) quanto na sua prevenção. Especialistas em todo o mundo têm elaborado, com base em evidências 
científicas, guias sobre o consumo de gorduras e proposto adequação das quantidades de gorduras, além de limitar o consumo 
de gorduras saturadas e trans. Tem-se priorizado avaliar e propor padrões alimentares mais saudáveis e não valorizar alimentos 
individualmente, com uma abordagem muito mais racional na prevenção cardiovascular, adequando-se o consumo calórico, a 
inclusão de grãos, frutas e hortaliças e a restrição de carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados, priorizando-se gorduras 
mais saudáveis, em detrimento das saturadas e trans. 

Tal posicionamento tem por objetivo orientar os profissionais de saúde no entendimento sobre as ações dos diferentes ácidos 
graxos e propor medidas dietéticas adequadas visando à prevenção e ao controle da DCV. 

O Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC-DA) reuniu os maiores especialistas do país 
para a elaboração deste documento, com o objetivo de transmitir as melhores informações disponíveis para aprimorar a prática 
clínica em nosso país, de forma clara e objetiva, para a prevenção e o tratamento da DCV.

Sinceramente,
Prof. Dra. Maria Cristina de Oliveira Izar
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1. Introdução
A relevância da dieta na gênese das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) encontra-se bem documentada na 
literatura.1 O conjunto dessas doenças é considerado um dos 
mais importantes problemas de saúde pública da atualidade 
e responde por aproximadamente 71% da mortalidade 
mundial.2 No Brasil, em 2016, as DCNT foram associadas 
a 74% do total de mortes, com destaque para doenças 
cardiovasculares (DCV).3 A qualidade e a quantidade dos 
alimentos, em particular as fontes de gorduras, influenciam 
tanto a patogênese quanto a prevenção das DCV.

Diretrizes e posicionamentos sobre o consumo de 
gorduras vêm sendo elaboradas há mais de 50 anos, tendo 
sido a American Heart Association (AHA), pioneira na 
elaboração deste documento.4 Nas últimas décadas, órgãos 
governamentais e sociedades médicas internacionais, tais 
como World Health Organization (WHO), United States 
Government, Institute of Medicine of USA, European 
Food Safety Authority, entre outros, têm se empenhado na 
elaboração de documentos fundamentados em estudos de 
alto rigor científico.5 No Brasil, a primeira Diretriz sobre o 
consumo de gorduras foi publicada em 2013 pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC).6

Os primeiros trabalhos, publicados nos anos 1950, 
mostraram que o aumento do consumo de gorduras 
se associava significativamente a maior prevalência da 
aterosclerose.4 Os estudos preliminares baseavam-se na 
análise de dados populacionais a partir da utilização de 
inquérito alimentar, em que se avaliava o efeito da quantidade 
e dos tipos de ácidos graxos saturados (SAT) e insaturados 
(INSAT) sobre a mortalidade e a DCV. Assim, a primeira 
recomendação quanto ao consumo de gorduras estabeleceu 
limite máximo de 30% do valor calórico total da dieta na 
forma de gorduras, e recomendou redução no consumo de 
SAT.4 As diretrizes subsequentes publicadas pela AHA5 e as 
orientações do Dietary Guidelines for Americans 2015-20207 
mantiveram a mesma linha para a prevenção cardiovascular, 
recomendando limite máximo de 35% do valor calórico total 
(VCT) da dieta, podendo variar conforme o perfil lipídico de 
cada indivíduo. Além disso, recomendam-se ingestão de no 
máximo 10% do VCT para SAT, estímulo ao consumo de INSAT 
e ausência de ácidos graxos trans da dieta.

Desse modo, ao recomendar dietas com menor conteúdo 
de gordura (low-fat), a American Heart Association, na verdade, 
tem como objetivo propor a adequação de seu consumo. Esta 
indicação se baseou no fato de que o consumo de gordura pela 
população americana, ao longo das últimas décadas, era muito 
elevado (36% a 46% do VCT), e foi associado ao aumento de 
risco cardiovascular. Adicionalmente, apenas para indivíduos 
hipercolesterolêmicos, o American College of Cardiology 
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(ACC) e a AHA8,9 recomendam limite de 5% a 6% das 
calorias na forma de SAT. Neste mesmo sentido, a diretriz 
europeia para o controle das dislipidemias, 2019 ESC/EAS 
Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid 
modification to reduce cardiovascular risk,10 recomenda 
limite do consumo de SAT (< 7% do VCT) e de gorduras 
totais (< 35% do VCT). 

As investigações na área da Nutrição apresentam muitos 
resultados controversos, em virtude da inconsistência 
observada nos protocolos quanto ao tempo de estudo, 
população estudada, tamanho da amostra e tipo de 
nutriente utilizado como comparação.10 A substituição das 
calorias provenientes de SAT por poli-insaturados (POLI) e 
monoinsaturados (MONO) diminui o risco cardiovascular,11 
enquanto resultado oposto é observado quando SAT são 
substituídos por carboidratos refinados como o açúcar.12 
Além disso, os SAT podem ser encontrados em ampla 
diversidade de alimentos, que variam em estrutura e 
composição, tais como carnes, leite, óleos e alimentos 
industrializados. O fato de os SAT se apresentarem em 
emulsões de gordura como no leite, ou em matriz sólida de 
óleo de palma com açúcar, como observado em biscoitos 
industrializados, deve induzir efeitos distintos sobre os 
lípides plasmáticos.13

Outro ponto importante que pode interferir na análise 
do papel dos ácidos graxos é o padrão alimentar no qual 
se inserem. Ácidos graxos SAT podem se associar a efeitos 
deletérios do ponto de vista cardiovascular, quando 
inseridos em um contexto de dieta rica em açúcares e pobre 
em fibras, ao passo que, no contexto de padrão alimentar 
saudável, seu impacto negativo pode ser menor.14

Embora, de forma genérica, SAT se associe a maior risco 
cardiovascular, é importante salientar que nem todos os 
ácidos graxos SAT elevam a concentração plasmática de 
colesterol e do risco cardiovascular.11 Além disso, diversos 
estudos mostram que o aumento do seu consumo pode 
induzir aumento  do HDLc.11 No entanto, essa informação 
deve ser vista com cautela, uma vez que essas partículas de 
HDL se enriquecem com proteínas inflamatórias, podendo 
diminuir a sua funcionalidade e prejudicar alguma etapa 
do transporte reverso de colesterol.15

As diretrizes internacionais apontam para importância 
do seguimento de padrões alimentares saudáveis, como 
o Padrão Mediterrâneo16-18 e a dieta DASH (Dietary 
Approach to Stop Hypertension).19 O Guia Alimentar para 
a Populacão Brasileira20 também evidencia a importância 
do seguimento de padrões alimentares saudáveis e enfatiza 
que simplesmente estudar os nutrientes de forma isolada 
não esclarece por completo a influência da alimentação na 
saúde. Explica ainda que os benefícios devem ser atribuídos 
menos a um alimento individualmente, e mais ao conjunto 
que integra o padrão alimentar.

Como ponto comum, todos esses documentos enfatizam 
a importância da adequação calórica, inclusão de grãos, 
frutas, hortaliças e redução de carboidratos refinados, 
especialmente os açúcares. Com relação às gorduras, 
recomendam que se priorize o consumo de MONO e 
POLI, acrescido de um limite de ingestão de saturados, o 

que converge para as orientações da AHA9 quanto ao perfil 
lipídico recomendado para uma dieta saudável. 

De acordo com dados recentes do estudo National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), houve 
redução do consumo de carboidratos refinados e ácidos 
graxos SAT pela população americana. Apesar disso, essa 
população ainda extrapola a quantidade recomendada 
desses nutrientes.21 

Com relação ao Brasil, não existem dados suficientes para 
análise detalhada quanto à evolução do consumo percentual 
de gorduras. No entanto, resultados importantes da última 
POF/IBGE, 201922 que comparou o período de 2017-2018 a 
2002-2003, mostraram diminuição significativa nas despesas 
domiciliares com óleos e gorduras. Além disso, essa pesquisa 
mostrou redução do consumo de leguminosas (grãos). Esse 
levantamento também mostrou que quase um terço da 
população se alimenta fora do domicílio, o que aumenta 
a chance do consumo de alimentos em lanchonetes, os 
quais apresentam baixa qualidade nutricional, por seu baixo 
teor de fibras, vitaminas e alta concentração de gorduras 
e carboidratos refinados. Apesar de ter havido pequeno 
aumento nas despesas domiciliares com frutas, os dados 
da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) 
mostram que apenas 24,4% da população consome frutas 
e hortaliças em quantidades recomendadas pelo Ministério 
da Saúde3 e que 32% da população consome diariamente 
carnes com alto teor de gorduras. Além disso, alimentos 
ultraprocessados que têm baixo valor nutricional, como 
biscoitos recheados, são aqueles que mais contribuem com 
o consumo de SAT e açúcar (IBGE). 

O Brasil fez parte dos 195 países que foram incluídos 
no estudo Global Burden of Disease Study 2017,1 cujo 
principal objetivo foi avaliar o impacto da alimentação 
sobre morbidade e mortalidade associadas às doenças 
crônicas não transmissíveis. Entre as principais causas de 
mortalidade cardiovascular atribuídas à dieta, destacam-se 
o alto consumo de sódio e gorduras trans e o baixo consumo 
de frutas, hortaliças, grãos e alimentos fontes de ácidos graxos 
POLI. Nesse estudo, o principal fator de risco alimentar 
associado à mortalidade e morbidade cardiovascular 
no Brasil foi o baixo consumo de grãos, que, em nossa 
população, é representado principalmente pelo feijão. De 
fato, dados levantados por ambos os estudos, VIGITEL e 
POF, enfatizam que houve redução no consumo de feijão, 
que, além de fazer parte da cultura alimentar brasileira, 
integra padrão alimentar saudável, por apresentar reduzido 
conteúdo lipídico e significante quantidade de fibras. 

Apesar do impacto deletério de trans sobre o risco 
cardiovascular, estudo recente conduzido no Brasil revela que 
um quinto dos alimentos empacotados ainda são preparados 
com este ácido graxo.23 Além disso, outros alimentos 
consumidos em lanchonetes em substituição às refeições, 
tais como salgados fritos ou assados, folhados, tortas, entre 
outros, são frequentemente preparados com trans. Nesse 
sentido, a dieta praticada atualmente por parte dos brasileiros 
contraria as atuais recomendações internacionais sobre o 
seguimento de padrões alimentares saudáveis.
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Este posicionamento elaborado pela SBC tem por objetivo 
descrever os recentes avanços sobre as ações dos diferentes 
ácidos graxos, desde a sua influência na microbiota intestinal, 
metabolismo lipídico hepático e tecido adiposo até os 
principais aspectos relacionados com o risco e o controle 
da DCV.

2. Classificação E Fontes De Ácidos Graxos

2.1. Monoinsaturados
Os ácidos graxos monoinsaturados (MONO) são 

caracterizados pela presença de uma única dupla ligação 
em sua cadeia carbônica. Destes, o ácido oleico (ômega-9) se 
apresenta como o mais abundante encontrado na natureza, e 
representa cerca de 90% de todos os ácidos graxos MONO,24 
sendo os principais óleos-fonte os de oliva e canola. Os 
MONO ocupam papel de destaque também na composição 
dos ácidos graxos de diversos frutos secos, tais como 
macadâmia (59%), avelã (46%), amendoim (41%), amêndoas 
(31%), castanha-de-caju (27%) e pistache (24%)25. Outro óleo 
rico em MONO é o high oleic acid, o qual vem sendo utilizado 
em alguns países e pode ser preparado a partir de óleos de 
girassol, canola ou soja.26,27 Com devida atenção ao teor 
elevado de ácidos graxos SAT, produtos cárneos também são 
considerados fontes importantes de MONO, respondendo, em 
alguns casos, entre 40% e 50% da composição de alimentos 
como carne de boi, frango28 e porco.29

2.2. Poli-insaturados
Os ácidos graxos poli-insaturados (POLI) fazem parte 

de um amplo grupo de gorduras com duas ou mais duplas 
ligações em sua cadeia carbônica. Tal característica implica 
em funções biológicas amplamente distintas e, portanto, 
seu impacto na saúde cardiovascular também apresenta 
especificidades diretamente relacionadas com o tipo de 
POLI consumido. Fazem parte da série ômega-6 (ω6) ou 
ômega-3 (ω3), em função da localização da primeira dupla 
ligação na cadeia carbônica a partir do terminal metila. 
Os ácidos graxos da série ω6 classificam-se em linoleico 
(18:2), cujas principais fontes são óleos (girassol, milho 
e soja), nozes e castanha-do-pará, e ácido araquidônico 
(20:4), obtido a partir da conversão endógena do ácido 
linoleico. Os principais ácidos graxos da série ω3 são o ácido 
alfalinolênico (ALA [C18:3]) de origem vegetal, cujas fontes 
principais são a soja, a canola, a linhaça e a chia,30,31 e os 
ácidos eicosapentaenoicos (EPA [C20:5]) e docosaexaenoico 
(DHA [C22:6]), provenientes de peixes e crustáceos de 
águas muito frias dos oceanos Pacífico e Ártico. Os ácidos 
graxos linoleico e linolênico são considerados essenciais aos 
seres humanos, sendo necessária sua aquisição por meio da 
alimentação. No entanto, de acordo com Dietary Reference 
Intakes (DRI), sua suplementação não é necessária, uma vez 
que a ingestão moderada de óleo de soja ou canola (cerca 
de 15 mL/dia) garante o consumo adequado.32 Já os ácidos 
EPA e DHA podem ser produzidos endogenamente por ação 
enzimática de dessaturases e elongases sobre o ALA, porém 
essa conversão é limitada e sofre interferência de fatores 
fisiológicos e externos.33-35 Outra fonte de EPA e DHA é o 

óleo de krill, crustáceo semelhante ao camarão, encontrado 
nos mares do Sul. O óleo de krill é fonte singular de EPA e 
DHA, pois a maior parte dos ácidos graxos ω3 encontra-se 
em fosfolípides, apresentando maior biodisponibilidade de 
ω3 do krill em comparação ao ω3 marinho.36

2.3. Saturados
Os ácidos graxos SAT apresentam estrutura molecular 

simples e caracterizam-se pela ausência de duplas ligações 
em suas cadeias carbônicas retilíneas. São classificados 
em cadeia curta (ácido acético [C2:0]; ácido propiônico 
[C3:0] e butirato [C4:0]), média (caproico [C6:0]; caprílico 
[C8:0]; cáprico [C10:0]) e longa (láurico [C12:0]; mirístico 
[C14:0]; palmítico [C16:0]; esteárico [C18:0]).37 Além disso, 
classificam-se também em função do seu ponto de fusão, 
característica fundamental para a determinação de sua forma 
de absorção. Os ácidos graxos de cadeia curta e média (C2-
C10), que apresentam baixo ponto de fusão são absorvidos 
via sistema porta, enquanto os de cadeia longa (C14-C18) são 
absorvidos via sistema linfático, por meio dos quilomícrons. 
Já o láurico é absorvido em grande parte pelos quilomícrons, 
mas também via sistema porta.38

Essa diferença estrutural confere aos saturados diferentes 
ações biológicas e metabólicas,39 atuando como agentes 
sinalizadores modulando a interação proteína-proteína 
e proteína-membrana plasmática por meio de processos 
conhecidos por miristoilação e palmitoilação de proteínas.40

 Os SAT podem ser sintetizados endogenamente na 
maioria das células a partir de acetilcoenzima A (acetil-CoA) 
proveniente do metabolismo de carboidratos, aminoácidos 
e gorduras.41 Dentre eles, o mais abundante é o ácido 
palmítico (carnes e óleo de palma), seguido do esteárico 
(cacau), mirístico (leite e coco) e, em pequena quantidade, 
ácido láurico (coco). As principais fontes dietéticas de ácido 
palmítico são as carnes e o óleo de palma.42,43 

2.4. Trans
A principal fonte de trans na dieta é o ácido elaídico 

(18:1, n-9t), presente nas gorduras vegetais preparadas a 
partir da hidrogenação parcial de óleos vegetais, as quais são 
amplamente utilizadas pela indústria alimentícia.44 Encontram-
se também em pequenas quantidades em carnes e leite na 
forma de vacênico (18:1, n-11t), o qual é sintetizado por 
meio da bio-hidrogenação de gorduras sob ação microbiana 
em animais ruminantes.44

3. Concentração Plasmática de Colesterol 
Total e Lipoproteínas

A recomendação de redução do consumo de saturados se 
deve ao fato de estes elevarem as concentrações plasmáticas 
de LDLc.45 Já se demonstrou que o consumo de SAT tem 
correlação linear com as concentrações de lípides plasmáticos, 
e eleva as concentrações de colesterol total (CT), LDLc e 
HDLc, conforme demonstrado no documento da WHO.11 
Uma das publicações do estudo PURE (Prospective Urban 
Rural Epidemiology), que avaliou a associação entre a dieta 
com os lípides plasmáticos em mais de 100 mil pessoas, 
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também revelou aumento da concentração plasmática de 
CT, LDLc e HDLc.46 Neste estudo, os autores mostraram que 
houve linearidade entre o consumo de SAT e a elevação dos 
lípides plasmáticos quando se comparou o maior quintil de 
consumo (> 11,2% do VCT) ao menor (< 4,03% VCT).

Importante salientar que os SAT elevam todas as classes de 
lipoproteínas, mas a elevação observada no HDL pode não 
ser suficiente para suplantar os efeitos deletérios do LDL sobre 
o risco cardiovascular.47 Os diferentes SAT exercem efeitos 
diversos no perfil lipídico e, portanto, no risco cardiovascular. 
Quando comparado ao carboidrato, o mirístico (C14:0) é o 
que mais aumenta as concentrações de CT e LDLc, seguido 
de palmítico (C16:0) e ácido láurico (C12:0), efeito não 
observado com o ácido esteárico.11 Isso se deve ao fato de 
o esteárico ser rapidamente convertido a oleico no fígado, 
pela estearoil-CoA dessaturase 1 (SCD1).48 Já em relação ao 
HDLc, os ácidos graxos mirístico, láurico e palmítico elevam 
suas concentrações quando se avalia a substituição isocalórica 
de carboidratos.11 

A ação dos SAT sobre o colesterol plasmáticos ocorre 
por diferentes mecanismos. Em 1969, Spritz e Mishkel49 
demonstraram que, em virtude de sua cadeia carbônica 
retilínea, os ácidos graxos SAT podem ser empacotados no 
centro das lipoproteínas, permitindo que estas carreiem maior 
quantidade de colesterol.49 Posteriormente, demonstrou-
se que o SAT, em associação com colesterol, é capaz 
de reduzir atividade, proteína e RNAm do receptor de 
LDL,50,51 prejudicando assim o clearance das partículas de 
LDL.52,53 Além disso, o consumo de SAT eleva o RNAm 
da hidroximetilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA 
redutase), fosfomevalonatoquinase e lanosterolsintase – 
enzimas importantes na via de síntese do colesterol.54 

Estudo realizado nas coortes do Nurses’ Health Study 
(NHS) (1984-2012) e Health Professionals Follow-up 
Study (HPFS) (1986-2010) demonstrou que a substituição 
isocalórica de 1% das energias provenientes de láurico, 
palmítico ou esteárico por POLI ou MONO reduziu o 
risco de doença coronariana.55 Esse efeito está associado 
ao impacto dos INSAT nos lípides plasmáticos, que reduz 
as concentrações de LDLc, podendo reduzir também 
as concentrações de HDLc.56 Estudo de metanálise 
demonstrou que, para cada 1% de substituição das calorias 
proveniente de SAT por POLI, há redução das concentrações 
plasmáticas de CT, LDLc, HDLc, apolipoproteína A-I 
(ApoA-I) e apolipoproteína B (ApoB). Quando a substituição 
isocalórica é feita por MONO, observam-se reduções nos 
lípides plasmáticos mais modestas, porém significativas, nas 
concentrações de CT, LDLc, HDLc e ApoB.11 

Revisão de estudos observacionais e de intervenção 
concluiu que a substituição de SAT por POLI reduz LDLc 
e, assim, o risco de DCV.57 Estudo de coorte prospectivo 
envolvendo 84.628 mulheres e 42.908 homens evidenciou 
que a substituição isocalórica de saturados (5% VCT) por 
carboidratos complexos foi associada à redução de 11% no 
risco de doença coronariana.58 Por outro lado, o estudo de 
intervenção Woman’s Health Initiative (WHI), que avaliou 
o efeito da redução do consumo de gorduras e aumento 
no consumo de vegetais, frutas e grãos no desfecho 
cardiovascular, não observou efeito da dieta na redução 

no risco cardiovascular (CV).59 No entanto, a redução do 
LDLc alcançada com a intervenção foi pequena, assim 
como a diminuição no consumo de saturados (apenas 2,9% 
comparado ao controle). A redução no consumo total de 
gordura reduziu também o consumo de MONO E POLI.59 
Observou-se ainda que a substituição isocalórica de SAT por 
carboidratos, reduz CT, LDLc, HDLc, ApoA-I e ApoB.11 

Duas importantes metanálises que avaliaram ensaios 
clínicos apontaram efeito neutro dos MONO sobre a 
concentração plasmática de lípides.60,61 Mais recentemente, 
outra revisão sistemática, a qual realizou análise de regressão 
em estudos de intervenção, demonstrou que a substituição de 
1% das calorias provenientes de SAT pelo equivalente calórico 
em MONO reduziu significativamente as concentrações 
plasmáticas de CT, LDLc e HDLc.11 Por outro lado, a 
substituição isocalórica de carboidratos por MONO eleva as 
concentrações de HDLc, efeito que diminui com o aumento 
da insaturação do ácido graxo.62 Demonstrou-se ainda que 
dieta rica em MONO (20% do VCT) reduziu a concentração 
plasmática de CT, LDLc, LDL pequenas, LDLox e HDLc.63 Em 
outro estudo, conduzido em indivíduos com sobrepeso, o 
aumento no consumo de MONO (de 7% para 13% do VCT) 
também contribuiu para redução de CT e LDLc, mas sem 
alteração no HDLc.64 Em linhas gerais, o consumo adequado 
de MONO tem mostrado efeito positivo sobre o metabolismo 
lipídico com efeitos contrários aos observados SAT.

Já se demonstrou que a substituição de 1% das calorias 
provenientes de SAT por ω6 reduz o CT em 2 mg/dL, enquanto 
o impacto no HDLc é mínimo.56 Importante metanálise de 
estudos epidemiológicos observacionais apontam para o 
efeito redutor de colesterol pelo ω6 quando consumidos 
em substituição a ácidos graxos SAT e trans em humanos.56 
Foi demonstrado que a substituição de 10% das calorias 
provenientes dos ácidos graxos SAT pelo ω6 se associa 
à redução de 18 mg/dL no LDLc, impacto maior que o 
observado com reposição isocalórica de carboidratos. Além 
disso, a concentração plasmática elevada de ω6 se associou 
à redução da razão CT/HDLc.56

O aumento no consumo de ω6 foi associado à pequena 
redução na concentração plasmática de CT, e pouco ou 
nenhum efeito foi observado nas concentrações de HDLc ou 
LDLc. Portanto, evidências não são suficientes para se propor 
suplementação de ω6 na prevenção cardiovascular primária 
e secundária.65

Com relação aos ácidos graxos ω3, os resultados de 
uma revisão sistemática mostraram dados inconsistentes do 
efeito de ALA sobre o colesterol plasmático.66 Metanálise de 
estudos randomizados não observou influência significativa 
da suplementação com ALA sobre CT e LDLc, tendo efeito 
mínimo sobre o HDLc (redução de 0,4 mg/dL).67 Já o DHA se 
associou com elevação do LDLc,66 e o mesmo resultado foi 
observado com a suplementação com óleo de peixe.68 Essa 
elevação do colesterol é provavelmente atribuída à diminuição 
da expressão do SREBP-2, que regula a síntese do receptor 
de LDL,69,70 induzida de forma dose-dependente pelo DHA. 

 Outro estudo demonstrou que dietas enriquecidas 
com ALA ou com EPA/DHA não promoveram alteração 
no perfil lipídico quando se comparou à dieta rica em 
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MONO.71 Resultado semelhante foi observado quando 
se avaliou o efeito de óleo enriquecido com EPA, DHA e 
ALA.72 Nesse estudo, observou-se efeito benéfico sobre os 
lípides plasmáticos apenas no período inicial (wash in), no 
qual os indivíduos que consumiam dieta rica em saturados 
foram submetidos à dieta rica em MONO.72 É importante 
enfatizar que, ao analisar o efeito dos ácidos graxos ω3 
sobre a colesterolemia, deve-se considerar o tipo de 
comparação feita no estudo, uma vez que os INSAT, quando 
utilizados em substituição a dietas ricas em SAT, promovem 
efeitos benéficos; por outro lado, a suplementação mostra 
resultados distintos. 

Entre os ácidos graxos, o trans apresenta maior efeito 
aterogênico, por sua robusta ação sobre a colesterolemia.73 
Importante metanálise56 de estudos randomizados 
evidenciou as ações deletérias desses ácidos graxos sobre 
as concentrações plasmáticas de CT, LDLc e VLDLc. Além 
disso, o trans apresenta efeito adverso adicional por reduzir 
as concentrações plasmáticas de HDLc em comparação 
aos saturados.74-77 A redução do HDLc se deve ao aumento 
do catabolismo de ApoA-I.74,75 Adicionalmente, os ácidos 
graxos trans elevam a atividade da proteína de transferência 
de colesterol esterificado (CETP; cholesterol ester transfer 
protein), proteína envolvida na transferência de colesterol 
éster (CE) e triglicérides (TG) entre as lipoproteínas do 
plasma, enriquecendo de CE as partículas ricas em ApoB. 
Por outro lado, as partículas de HDL tornam-se mais ricas em 
TG, favorecendo o seu catabolismo.78 Outra ação deletéria 
de trans é a redução do clearance das partículas contendo 
ApoB100, elevando a sua concentração no plasma75 o que 
contribui com a formação de partículas de LDLs pequenas 
e densas que são mais aterogênicas.79 Metanálise de estudos 
randomizados e controlados mostrou que a cada 1% do 
consumo de energia na forma de trans em substituição 
isocalórica a SAT, MONO e POLI, aumentou tanto a relação 
CT/HDL quanto a razão ApoB/ApoA-I.80 Dessa forma, 
reconhecendo o seu impacto negativo no perfil lipídico, 
as diretrizes nacionais e internacionais recomendam sua 
exclusão da dieta.7,8,20

4. Concentração Plasmática de Triglicérides
Os ácidos graxos exercem ações distintas sobre a 

trigliceridemia, por modularem os fatores de transcrição 
envolvidos na síntese de enzimas lipogênicas envolvidas na 
produção de ácidos graxos. 

Os SAT são capazes de modular genes envolvidos na síntese 
de lípides. Já se demonstrou que os SAT induzem a expressão 
hepática do PGC-1β (peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma coactivator 1β), que, por sua vez, ativa o SREBP 
(regulatory element-binding proteins), fator de transcrição 
envolvido na transcrição de genes das enzimas lipogênicas 
como a Acetil-CoA carboxilase-1 (ACC) e da ácido graxo 
sintase (FAS),81 relacionados com a síntese de ácidos graxos, 
favorecendo maior produção de TG.54 Além disso, SAT aumenta 
o processamento do SREBP e sua translocação para o núcleo 
da célula, induzindo a transcrição de genes-alvo.82 

Revisão sistemática publicada pela WHO11 revelou que, 
a cada 1% de substituição das calorias proveniente de SAT 

por POLI ou MONO, observa-se redução na concentração 
plasmática de TG (0,88 mg/dL e 0,35 mg/dL, respectivamente). 
Já a substituição de SAT por carboidratos aumentou a 
concentração plasmática de TG em 0,97 mg/dL.11

Por outro lado, sabe-se que os ácidos graxos POLI estão 
envolvidos na redução da concentração plasmática de 
triglicérides por bloquear o SREBP – efeito mais pronunciado 
pelos ácidos graxos da série ω3.83 

Com relação à ação do ALA sobre a trigliceridemia, estudo 
em animais experimentais observou efeito nulo a discreto 
com o uso da linhaça.84 Em humanos, resultados de revisão 
sistemática demonstraram que o efeito redutor no TG se deve 
ao consumo de grandes quantidades de óleo de linhaça.66 
Metanálise de 14 ensaios randomizados e controlados não 
observou influência significativa da suplementação com 
ALA sobre as concentrações plasmáticas de TG.67 De forma 
semelhante, o aumento no consumo de ω6 não foi associado 
à redução das concentrações plasmáticas de TG.65

Estudos clínicos mostram que a suplementação com 2 a 4 
g/dia de EPA e DHA pode reduzir a concentração plasmática 
de TG entre 25% e 30%.66,85,86 A suplementação com EPA 
ou DHA por 4 semanas em indivíduos saudáveis reduziu a 
as concentrações pós-prandiais de TG, ApoB48 e ApoB100 
(16%, 28% e 24%, respectivamente), possivelmente em razão 
do aumento da atividade da lipoproteína lipase (LPL).87 

Uma das razões pelas quais os ácidos graxos POLI reduzem 
a trigliceridemia está relacionada com sua capacidade de 
reduzir a expressão e a atividade de SREBP1.81 Em modelos 
animais e in vitro, tanto EPA quanto DHA diminuem SREBP1, 
reduzindo a expressão de enzimas lipogênicas.88,89,90 

A capacidade dos ácidos graxos ω3 em reduzir TG parece 
ser dose-dependente, com reduções de cerca de 5% a 10% 
para cada 1 g de EPA/DHA consumido ao dia, sendo maior nos 
indivíduos com concentrações basais mais elevadas de TG.91-

93 Estudo realizado com indivíduos com valores limítrofes ou 
elevados de TG que receberam óleo de krill de 1 a 4 g/dia, por 
6 semanas, mostrou redução das concentrações plasmáticas 
de TG (18,6 a 19,9 mg/dL). Já na suplementação com 0,5 g/
dia, a redução de TG foi de 13,3 mg/dL.36

5. Doença Cardiovascular e Coronariana 

5.1. Saturados
Apesar das importantes ações biológicas que desempenham, 

o alto consumo de SAT tem efeito deletério no metabolismo de 
lípides e risco cardiovascular,94,95 pois elevam as concentrações 
plasmáticas de LDLc, um dos principais fatores de risco para 
o desenvolvimento de aterosclerose e, consequentemente, 
DCV.11 Extensa revisão sistemática conduzida pela Biblioteca 
Cochrane, em 2015, mostrou que a diminuição do consumo 
de saturados reduziu em 17% os eventos cardiovasculares, 
comparado com a dieta habitual.96 Além disso, análise de 
um subgrupo de estudos da mesma metanálise que avaliou a 
substituição de SAT por POLI mostrou redução de 27% nos 
eventos cardiovasculares. Por essa razão, as recomendações 
nutricionais para redução do risco cardiovascular contemplam 
redução do consumo de SAT.

173



Posicionamento
Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021
Izar et al.

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):160-212

Entretanto, nos últimos anos, metanálises e estudos 
observacionais obtiveram conclusões discordantes sobre 
a relação entre o consumo de gordura saturada e risco 
cardiovascular.12,94,96,97-99 Essa discrepância se deve, em parte, ao 
macronutriente utilizado na substituição da gordura saturada, uma 
vez que, a redução de um dos macronutrientes da dieta acarreta 
aumento de outro.100 Metanálises de estudos observacionais 
prospectivos que avaliaram o efeito da gordura saturada sobre a 
ocorrência de eventos cardiovasculares, sem considerar o tipo de 
macronutriente utilizado para substituir as calorias provenientes de 
SAT, não observaram efeito do consumo de saturados sobre o risco 
cardiovascular.98,101 Por outro lado, a substituição do consumo 
de saturados por POLI ou carboidratos complexos provenientes 
de grãos integrais mostrou-se benéfica e foi associada a menor 
risco de doença coronariana. Já a substituição de saturados por 
carboidratos simples não apresentou impacto sobre o risco de 
eventos cardiovasculares,97,99 em virtude do alto consumo de 
açúcar ser deletério do ponto de vista CV. 

O estudo PURE, realizado em 18 países, avaliou a associação 
entre componentes da dieta e mortalidade total e eventos 
cardiovasculares, e mostrou que o risco de mortalidade total e 
por causas não cardiovasculares se correlacionou positivamente 
ao maior consumo de carboidratos e negativamente ao maior 
consumo de gorduras (POLI, MONO e SAT) e proteínas (do VCT). 
Vale ressaltar que o maior consumo de gorduras e de SAT foi de 
35% e 13% do VCT, respectivamente, e a mediana do maior 
consumo de carboidrato chegou a 77% do VCT. Além disso, 
o maior consumo de gorduras saturadas foi associado a menor 
risco de acidente vascular cerebral (AVC). O consumo total de 
gordura, assim como de gordura SAT e INSAT, não se associou ao 
risco de infarto e morte cardiovascular.102 Além disso, o tipo de 
carboidrato consumido não foi analisado separadamente, porém 
foi observado que, nos países de baixa e média renda per capita, 
esse consumo era principalmente de refinados. Análise posterior 
mostrou que o consumo total de gordura e SAT se correlacionou 
com aumento das concentrações plasmáticas de CT e LDLc.46 Em 
2018, ainda nessa mesma coorte, foi mostrado que o consumo 
de lácteos se associou negativamente com mortalidade total e 
cardiovascular, DCV e AVC.103

Estudos randomizados avaliaram os efeitos de intervenções 
dietéticas sobre a ocorrência de eventos cardiovasculares; 
entretanto, as diferenças no consumo total de gorduras entre grupo 
intervenção versus controle são pouco substanciais na maioria dos 
estudos.59,104,105 O Women’s Health Initiative acompanhou, por 
cerca de 8 anos, 48.835 mulheres que foram randomizadas para 
mudança de estilo de vida (redução do consumo de gorduras 
para 20% do VCT e aumento de vegetais e grãos) ou grupo 
controle (orientações por materiais educacionais). Após 6 anos de 
seguimento, a intervenção não reduziu a ocorrência de doença 
arterial coronária ou AVC, apesar da diminuição significativa na 
ingestão total de gorduras.59 

Estudo de coorte prospectivo evidenciou que o maior 
consumo de gordura saturada foi associado a menor risco de 
doença cardíaca isquêmica, porém, não ao risco de doença 
coronária.106 Em outra coorte, a ingestão de ácido palmítico, 
mas não a ingestão de gordura saturada total, foi positivamente 
associada ao risco de doença arterial coronária (DAC).107 

Estudos recentes mostraram que os diferentes tipos de 
saturados apresentam efeito cardiometabólico heterogêneo 

e se correlacionam de forma distinta com o risco CV, doença 
coronariana e incidência de diabetes melito tipo 2 (DM2). Nesse 
contexto, os ácidos láurico, mirístico, palmítico e esteárico estão 
associados com aumento do risco de doença coronariana55,108 
e DM2,14,109 enquanto ácidos graxos pentadecílico (15:0)110 e 
magárico (17:0) estão associados ao consumo de lácteos, bem 
como os saturados de cadeia longa (20:0 a 24:0) se correlacionam 
inversamente com incidência de DCV e DM2.14,110 

5.2. Substituição de Saturados por Insaturados
Estudo de coorte prospectivo que investigou 83.349 mulheres 

e 42.884 homens, de 1986 a 2012, mostrou que a substituição 
isocalórica de 5% das energias provenientes de saturados por 
MONO ou POLI foi associada à redução na mortalidade total 
estimada em 13% e 27%, respectivamente. Além disso, a 
substituição de SAT por POLI reduziu o risco de mortalidade 
por DCV, câncer e doenças neurodegenerativas 93. Estudos de 
intervenção mostraram que a substituição isocalórica de 10% 
dos SAT por POLI reduz o risco de eventos cardiovasculares em 
27%111 e substituição de 5% reduz o risco de DAC em 10%.94 
A substituição isocalórica (1% do VCT) de saturados (12:0 a 
18:0) por carboidratos complexos reduziu o risco de doença 
coronariana, conforme demonstrado na análise dos estudos HPS 
(Health Professional Study) e o NHS.55 

5.3. Substituição de Saturados por Carboidratos
Estudo de coorte prospectivo envolvendo 84.628 mulheres 

e 42.908 homens evidenciou que a substituição isocalórica de 
saturados (5% VCT) por carboidratos complexos foi associada à 
redução de 11% no risco de doença coronariana.58 Da mesma 
forma, a substituição isocalórica de apenas 1% do VCT sob a 
forma de SAT (12:0 a 18:0) por carboidratos complexos reduziu 
o risco de doença coronariana.55 

Por outro lado, estudo de intervenção, que avaliou o efeito 
da redução do consumo de gorduras e aumento no consumo de 
vegetais, frutas e grãos no desfecho cardiovascular, não observou 
efeito da dieta na redução no risco CV.59 No entanto, a redução 
do LDLc (2,7 mg/dL) alcançada com a intervenção foi pequena, 
assim como a diminuição no consumo de saturados (apenas 
2,9% comparado ao controle). Vale ressaltar que redução no 
consumo total de gordura reduziu também o consumo de MONO 
e POLI, associados a perfil lipídico favorável do ponto de vista 
cardiovascular.59 

Em relação aos lípides plasmáticos, demonstrou-se que a 
substituição isocalórica de SAT por carboidratos, reduz o CT (1,58 
mg/dL), LDLc (1,27 mg/dL), HDLc (0,38 mg/dL), ApoA-I (7,0 mg/
dL) e ApoB (3,6 mg/dL); por outro lado, aumenta as concentrações 
de triglicérides (0,97 mg/dL).11 

Com relação aos ácidos graxos MONO, diversos estudos 
baseados na dieta do Mediterrâneo têm mostrado efeitos positivos 
na prevenção dos fatores de risco e desfechos cardiovasculares. 
Na dieta do Mediterrâneo, o azeite de oliva é a principal fonte 
de MONO, seguida por nozes e castanhas, as quais também 
fornecem POLI. Cabe ressaltar que esse padrão alimentar inclui 
hortaliças, frutas e grãos que também podem conferir benefícios 
para a saúde cardiovascular.112

O estudo PREDIMED acompanhou mais de 5.000 indivíduos 
com alto risco cardiovascular por 5 anos, submetidos à dieta 
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Mediterrânea suplementada com 50 g/d de azeite de oliva 
extravirgem ou 30 g/d de frutas oleaginosas, ambos comparados 
com aqueles que consumiam dieta com menor conteúdo de 
gorduras (30% do VCT). Os resultados mostraram que ambos 
os grupos apresentaram menos eventos cardiovasculares (RR = 
0,83).17 Resultados semelhantes também foram observados com 
o consumo de azeite de oliva nos estudos NHS (1980-2010, n 
= 84.628 indivíduos, HR = 0,85), Health Professional Follow-up 
Study (1986-2010, n = 42.908, HR = 0,85), Alpha-Tocopherol, 
Beta-Carotene Cancer Prevention Study (ATBC) (RR = 0,92) 
e EPIC Study (HR = 0,87).113 Um dos braços do estudo EPIC, 
conduzido na população holandesa, mostrou risco aumentado 
para doença isquemica cardíaca associado ao consumo de 
MONO (HR = 1,30).106 Entretanto, cabe ressaltar que, nesse 
estudo, os autores identificaram importantes fatores de confusão 
capazes de interferir na compreensão final do desfecho, pois 
não diferenciaram ácidos graxos MONO na forma cis e trans.106

A revisão dos estudos publicados pelo grupo da Cochrane 
mostrou que a eficácia da substituição de SAT por MONO 
sobre eventos cardiovasculares é incerta em virtude do 
pequeno número de estudos incluídos.96 Já o Guia Alimentar 
para Americanos7 afirma que a substituição de SAT por MONO 
foi associada com redução de risco cardiovascular, embora as 
evidências não tenham sido tão fortes. Estudo de coorte publicado 
posteriormente mostrou que a substituição de 5% das calorias na 
forma de SAT por MONO reduziu em 15% o risco CV.58 

5.4. Ácidos Graxos Poli-insaturados (Ômega-6)
Com relação aos efeitos dos INSAT da série ω6 sobre o risco 

cardiovascular, estudos clínicos randomizados e observacionais 
fornecem evidências de que a substituição ao redor de 5% a 
10% VCT sob a forma de saturados e carboidratos refinados 
(como açúcar, pão branco, arroz branco) por ω6 reduz o risco 
de DCV, sem evidências clínicas de eventos adversos.114-117 Já 
a substituição de 1% do VCT oriundo de SAT por ω6 tem sido 
associada à redução de 2% a 3% na incidência de doença 
coronariana.94,118 Esse benefício ainda pode estar subestimado 
em razão da grande quantidade de ácidos graxos SAT em 
alguns alimentos que também são fontes ω6.

Importante revisão sistemática, que avaliou estudos 
de coorte prospectivos e ensaios clínicos randomizados 
envolvendo indivíduos em prevenção primária e secundária, 
mostrou que o consumo de ω6 não se associou a menor 
risco de doença arterial coronariana, ao contrário do que foi 
observado para a ingestão de peixes ou ω3 marinho.93 De 
fato, vários estudos mostram que a redução nos desfechos 
cardiovasculares é menor com a substituição dos ácidos graxos 
SAT por ω6 do que quando comparada à substituição pelo 
conjunto ω6 e ω3.119

A biblioteca Cochrane publicou revisão com ensaios 
clínicos que avaliaram o efeito do consumo de ω6 na 
prevenção primária de DCV e concluiu que o consumo 
de ácidos graxos ω6 (linoleico, gama-linolênico, di-homo-
gamalinolênico e araquidônico) não interferiu nos marcadores 
lipídicos e de pressão arterial; entretanto, nenhum dos 
trabalhos avaliou desfechos clínicos.65,120 Em revisão mais 
recente, também conduzida pela biblioteca Cochrane, na qual 
se avaliou o efeito da suplementação com ω6 em fatores de 

risco (pressão arterial, perfil lipídico e adiposidade) e desfecho 
cardiovascular (mortalidade geral, mortalidade cardiovascular 
e eventos cardiovasculares). Foi observado pouco ou nenhum 
benefício das intervenções com ω6 sobre a mortalidade total 
(RR = 1,00; IC = 0,88 a 1,12), mortalidade cardiovascular (RR 
= 1,09; IC = 0,76 a 1,55) e eventos cardiovasculares (RR = 
0,97; IC = 0,81 a 1,15).65 De modo semelhante, o consumo 
de ω6 não foi associado ao menor risco de eventos cardíacos 
e cerebrovasculares (RR = 0,84; IC = 0,59 a 1,20) e AVC (RR 
= 1,36; IC = 0,45 a 4,11). Entretanto, foi observada discreta 
redução no risco para infarto agudo do miocárdio (IAM) com o 
aumento no consumo de ω6 (RR = 0,88; IC = 0,76 a 1,02).65 

 A maior concentração plasmática de ω6 associou-se a 
menor risco de eventos cardiovasculares, AVC isquêmico 
e mortalidade cardiovascular, conforme os resultados 
de recente estudo que analisou os dados de 30 estudos 
prospectivos, totalizando 68.659 participantes.121 Nessa 
publicação, os autores reiteram os benefícios cardiovasculares 
do consumo do ω6. 

5.5. Ácidos Graxos Poli-insaturados (Ômega-3 Marinho)
Os ácidos EPA e DHA têm sido investigados quanto ao seu 

potencial na redução do risco cardiovascular. Os mecanismos 
propostos para os benefícios cardiovasculares incluem redução 
de marcadores inflamatórios e da agregação plaquetária, 
melhora da função endotelial, redução da pressão arterial 
e redução da trigliceridemia.122-124 Os ácidos graxos ω3 de 
origem marinha, DHA e EPA exercem inúmeros efeitos sobre 
diferentes aspectos fisiológicos e do metabolismo, o que pode 
influenciar a chance de desenvolvimento de DCV. 

Apesar de evidências antigas sugerirem efeito protetor 
de peixes e dos ácidos graxos ω3 de origem marinha 
sobre eventos cardiovasculares, sobretudo em indivíduos 
que já apresentavam DCV,125-127 os estudos mais recentes 
não mostraram benefícios da suplementação com ω3 em 
sujeitos que já haviam apresentado manifestações de doença 
aterosclerótica.128-130 Uma das possíveis razões relaciona-se 
com o perfil da população estudada, especialmente no que se 
refere ao uso mais frequente de medicamentos sabidamente 
protetores (p. ex., estatinas, betabloqueadores, inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina - ECA), ao controle 
mais agressivo dos fatores de risco tradicionais e ao maior 
número de procedimentos de revascularização nos estudos 
mais contemporâneos. Dessa forma, questiona-se se os ácidos 
graxos ω3 podem trazer reais benefícios adicionais quando o 
paciente é manejado de acordo com as recomendações atuais. 
Questões envolvendo forma, dose e tempo de suplementação 
também podem ser levantadas. Nos estudos Alpha Omega128 
e SU.FOL.OM3,130 a dose de EPA+DHA (400 a 600 mg/dia) 
pode ter sido insuficiente para se observar benefício clínico. 

Recente metanálise de ensaios clínicos randomizados e 
controlados avaliou a associação entre consumo de EPA+DHA 
e risco de DAC. Nesse estudo, foi conduzida metanálise de 
estudos prospectivos de coorte para verificar associação 
entre consumo de EPA+DHA e risco de DAC. Entre esses 
estudos, houve benefício significante apenas nas populações 
de maior risco, incluindo aqueles com hipertrigliceridemia. 
Os resultados dos estudos prospectivos de coorte mostraram 
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significativa redução de risco de qualquer evento coronário 
quanto maior o consumo de EPA+DHA. Assim, o consumo 
de EPA+DHA parece associado à redução de risco de eventos 
coronários com maior benefício em populações de maior risco 
nos estudos controlados randomizados.131 

No entanto, os dados para diferentes formulações de 
ω3 e as populações estudadas parecem contribuir para os 
resultados. Dois recentes estudos controlados mostraram 
dados contraditórios, porém houve diferenças na dose e na 
formulação de ω3 utilizada. O estudo ASCEND (A Study of 
Cardiovascular Events in Diabetes),132 que avaliou 15.840 
pacientes com DM, sem evidências de DCV, não demonstrou 
diferenças significantes entre aqueles que consumiram 1,0 g 
de EPA+DHA e os que receberam placebo. Revisão realizada 
pela Cochrane incluiu 79 ensaios clínicos, abrangendo 
1.120.059 indivíduos com seguimento de 12 a 72 meses, e 
mostrou que EPA, DPA e DHA tiveram pouco ou nenhum 
efeito na mortalidade total (RR = 0,98; IC = 0,90 a 1,03), 
mortalidade cardiovascular (RR = 0,95; IC = 0,87 a 1,03) e 
eventos cardiovasculares (RR = 0,99; IC = 0,94 a 1,04).133 

Já no estudo Reduction of Cardiovascular Events with 
Icosapent Ethyl – InterventionTrial (REDUCE-IT)134 em 
pacientes de alto risco com triglicérides elevados, em uso 
de estatinas, o risco de eventos isquêmicos, incluindo morte 
cardiovascular, foi significantemente menor naqueles que 
receberam 2 g de icosapenta-etil éster 2 vezes/dia (dose total 
de 4 g/dia), em comparação aos que receberam placebo. De 
um total de 8.179 pacientes (70,7% em prevenção secundária) 
seguidos por 4,9 anos (mediana), houve redução de 25% no 
risco do desfecho primário composto (HR, 0,75; IC 95%: 
0,68 a 0,83; P < 0,001) dos desfechos secundários-chave 
(HR, 0,74; IC 95%: 0,65 a 0,83; P < 0,001) e de eventos 
pré-especificados, incluindo mortalidade cardiovascular 
(HR, 0,80; IC 95%: 0,66 a 0,98; P = 0,03). Houve, no 
entanto, maior taxa de hospitalizações por fibrilação atrial ou 
flutter no grupo recebendo EPA, sem diferenças no risco de 
sangramento. Vale ressaltar, contudo, que o Icosapent Ethyl 
não é um ácido graxo de origem alimentar, e sua indicação, 
em doses farmacológicas, é feita a critério médico. 

Desta forma, embora exista consenso de que o consumo 
regular de peixes ricos em ácidos graxos ω3 deva fazer parte de 
uma dieta saudável, ainda não há recomendação segura para 
a suplementação de cápsulas de óleo de peixe. Isso se deve 
ao fato de o assunto ainda estar cercado por controvérsias, 
fomentadas por resultados conflitantes de estudos clínicos.

Em modelos experimentais de aterosclerose em 
camundongos, vários estudos relatam que óleo de peixe 
e EPA atenuam o processo aterosclerótico, embora o 
mesmo não tenha sido demonstrado em outras condições 
experimentais.135-140 Alguns estudos populacionais sugerem 
associação inversa entre consumo de peixe ou ácido graxo 
ω3 marinho e marcadores de aterosclerose subclínica, como 
espessura médio-intimal de carótida e calcificação coronariana, 
embora tal relação pareça ser sutil.141-143 Em um ensaio 
randomizado com pacientes com DAC, a suplementação com 
aproximadamente 1,5 g/dia de ácido graxo ω3 por 2 anos 
provocou menos progressão e mais regressão da aterosclerose 
coronariana, medida por angiografia invasiva quantitativa, em 
relação ao uso de placebo, embora as diferenças tenham sido 

pequenas.144 No entanto, em outro estudo, a suplementação 
não modificou a evolução da aterosclerose carotídea avaliada 
por ultrassonografia,145 o que contrasta com os resultados do 
estudo randomizado proposto por Mita et al.,146 no qual EPA 
altamente purificado (1,8 g/dia) atenuou a progressão do 
espessamento médio-intimal de carótida em diabéticos.146

É possível também que o ácido graxo ω3 exerça papel 
protetor de eventos cardiovasculares através da modulação 
das características da placa aterosclerótica, tornando-a mais 
estável. Um estudo randomizado com pacientes aguardando 
endarterectomia de carótida, a suplementação com óleo de 
peixe mostrou que os ω3 rapidamente se incorporam à placa 
aterosclerótica e podem induzir modificações compatíveis 
com um perfil menos vulnerável a fenômenos de ruptura 
e instabilização,147 observação consistente com achados 
experimentais.139 

5.5.1. Efeitos sobre Doença Vascular Periférica
A despeito da extensa investigação sobre os efeitos dos 

ácidos graxos ω3 na melhora da função vascular, seus efeitos 
nos desfechos cardiovasculares em indivíduos com doença 
arterial periférica são menos descritos. Metanálise que incluiu 
5 estudos com o total de 396 indivíduos, publicados entre 
1990 e 2010, foi conduzida para avaliar essa questão.148-152 
Em indivíduos com doença vascular periférica, não existem 
evidências suficientes para a recomendação de ácidos 
graxos ω3 na redução de eventos cardiovasculares maiores, 
necessidade de revascularização ou amputação, melhora da 
dor às caminhadas ou melhora da qualidade de vida.153 

5.5.2. Efeitos sobre Arritmias Cardíacas e Morte Súbita
Estudos experimentais mostraram efeitos antiarrítmicos do 

ω3, atribuídos especialmente a um efeito direto sobre canais 
iônicos.154 Outros mecanismos relatados incluem modulação 
do tônus autonômico (melhora da variabilidade da frequência 
cardíaca), redução da frequência cardíaca basal e limitação 
da arritmia de reperfusão.154 Esses efeitos podem explicar os 
resultados benéficos dos ácidos graxos ω3 sobre a prevenção 
de morte súbita observada em alguns estudos.

Vários estudos observacionais sugeriram que os ácidos 
graxos ω3 podem exercer proteção particular contra morte 
súbita, sobretudo nos pacientes com IAM. Esse efeito benéfico 
foi também verificado na subanálise do ensaio randomizado 
GISSI-Prevenzione,155 mas não no mais recente, OMEGA.129 
Essa hipótese também foi verificada em pacientes portadores 
de cardiodesfibrilador implantável. Os resultados foram 
inconsistentes, sugerindo desde discreto efeito benéfico do ω3 
na redução de arritmias ventriculares graves nesse subgrupo de 
pacientes156 até um efeito pró-arrítmico em alguns pacientes.157

Devido aos resultados conflitantes, foram avaliados dados 
de metanálise, com total de 32.919 participantes incluídos em 
9 estudos. Desses, 16.465 pacientes receberam ω3 e 16.454 
receberam placebo. Houve redução não significativa do risco de 
morte súbita cardíaca ou arritmias ventriculares com os ácidos 
graxos ω3 (OR = 0,82 [IC 95%: 0,60 a 1,21], p = 0,21).158 

Outra revisão avalia os resultados de estudos com ω3 nas 
arritmias cardíacas ventriculares e na morte súbita cardíaca, 
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questionando se tais lípides produzem efeitos anti-arrítmicos, 
pró-arrítmicos ou se teriam efeitos neutros, o que, por sua 
vez, requer estudos randomizados controlados com desenho 
específico para essas populações.159

5.5.3. Efeitos na Insuficiência Cardíaca
O grande ensaio randomizado GISSI-HF mostrou redução 

discreta de mortalidade quando ω3 (1 g/dia) foi suplementado 
a pacientes em classe funcional II-IV,160 em consistência 
com outros estudos epidemiológicos e observacionais que 
sugeriram relação inversa entre consumo de peixe ou ω3 e 
eventos relacionados com insuficiência cardíaca (IC).161,162

Recomendações de diretrizes nacionais e internacionais 
consideram indicação IIb (nível de evidência B), a 
suplementação de ω3 na IC com base nos dados do GISSI-
HF,160 mas não de outros estudos em que ácidos graxos ω3 
tenham sido suplementados. 

Nesse estudo, que incluiu 6.975 pacientes com IC classe 
II-IV pela NYHA, ou com fração de ejeção < 40%, ou 
ainda hospitalizados no último ano por IC, 1 g de ω3 foi 
adicionado à terapia padrão. Esta terapia incluiu inibidores 
da ECA/bloqueadores do receptor de angiotensina em 94%, 
betabloqueadores em 65%, e espironolactona em 39% 
dos pacientes. Esses indivíduos foram observados durante 
seguimento de 3,9 anos (mediana). Os ácidos graxos ω3 foram 
capazes de reduzir em 8% o desfecho coprimário de morte ou 
hospitalização cardiovascular, 10% no risco relativo de morte 
cardiovascular e 7% nas hospitalizações cardiovasculares.160

5.6. Ácidos Graxos Poli-insaturados (Ômega-3 Vegetal)
Embora ainda esteja em discussão a real influência dos 

ácidos graxos ω3 de origem vegetal sobre a DCV, a maior parte 
dos estudos observacionais prospectivos sugere que o consumo 
de ALA pode proteger contra eventos cardiovasculares.163 Na 
análise prospectiva de mais de 45 mil homens do HPFS, o 
consumo de ω3, tanto de origem marinha quanto vegetal, 
associou-se à redução do risco cardiovascular, com pouca 
influência da ingestão de ω6.164 Nos dados do NHS, que 
avaliou desfecho cardiovascular e acompanhou mais de 76 
mil mulheres, o consumo de ALA associou-se inversamente 
ao risco de morte súbita cardíaca, mas não a outros tipos de 
desfechos coronarianos fatais ou IAM não fatal.165

Metanálises e revisões sistemáticas têm mostrado resultados 
contraditórios.93,166,167 No estudo randomizado e controlado 
Alpha Omega, margarina suplementada com ALA por 40 
meses não reduziu a taxa de eventos cardiovasculares em 
pacientes que já haviam sofrido IAM.128

Quanto à eficácia do ALA, observou-se discreta redução 
no risco de eventos cardiovasculares (RR = 0,95; IC = 0,83 
a 1,07), mortalidade cardiovascular (RR = 0,95; IC = 0,72 a 
1,26) e arritmias (RR = 0,79; IC = 0,57 a 1,10).133

O papel da relação ω6/ω3 na dieta sobre a patogênese 
de doenças cardiovasculares, inflamatórias e autoimunes 
também tem sido objeto de controvérsia nos últimos anos. 
A espécie humana experimentou mudanças drásticas na 
sua alimentação em relação à ingestão de ácidos graxos 
nos últimos milênios. Com a revolução agrícola e industrial, 

houve aumento do consumo de cereais, óleos e grãos ricos 
em ω6, e diminuição paralela da ingestão de ω3. A relação 
ω6/ω3, originalmente entre 1:1 a 3:1, atualmente varia de 
15:1 a 40:1 na dieta ocidental.168,169

A maior parte dos estudos conclui que, para a promoção 
de saúde geral, a relação ω6/ω3 deveria ser mais baixa que 
a atualmente encontrada na população geral ocidental.170 
Alguns especialistas advogam diminuir essa relação por meio 
tanto do aumento do consumo de ω3 como também pela 
redução de ω6. De forma condizente, em um estudo clínico 
prospectivo de prevenção secundária em indíviduos pós-IAM, 
uma dieta experimental mediterrânea caracterizada, entre 
outros fatores, por ser mais rica em ácido alfalinolênico (C18:3 
– ω3) e oleico (C18:1 – ω9) e mais pobre em linoleico (C18:2 
– ω6), associou-se à redução de até 70% na mortalidade 
total.117 Tal dieta incluía substituição de óleo de milho por 
azeite de oliva, com consequente diminuição da relação ω6/
ω3 para até 4:1.171

Enquanto houver evidências de que o aumento da ingestão 
de ω3, particularmente de DHA e EPA, há proteção às doenças 
cardiovasculares.

Além disso, a validade de se utilizar apenas a relação ω6:ω3 
na prática clínica e sua relação com o risco cardiovascular 
tem sido questionada por diversos especialistas.172,173 Ambos 
os ácidos, ω6 e ω3, têm sido associados a efeitos benéficos 
para a saúde cardiovascular. Entretanto, a importância da 
relação ω6:ω3 fundamenta-se na competição enzimática 
existente entre o ω6 e o ω3 pela ação da delta-6 dessaturase, 
que converte ambos em diferentes subespécies. Por um lado, 
o consumo elevado de ω6 pode diminuir o metabolismo do 
ω3 (alfa-linolênico – C18:3) a EPA (C20:5) e DHA (C22:6),174 
limitando os benefícios do ácido ω3. Por outro, a afinidade 
maior da enzima delta-6-dessaturase pelos ácidos graxos 
ω3 pode fazer com que os metabólitos essenciais derivados 
da bioconversão do ω6 não sejam produzidos de forma 
satisfatória, o que justificaria recomendação para pequeno 
aumento de seu consumo quando comparado ao ω3.172

Diante dessas questões, e até que surjam novas informações 
científicas que permitam modificações de conduta, as 
recomendações dietéticas atualmente devem ser feitas com 
base no consumo total de cada tipo de ácido graxo (ω6 e ω3), 
e não somente com base na relação ω6:ω3.

5.7. Trans
Vários estudos observacionais têm vinculado o consumo 

de trans, ou alimentos que os contêm, com resultados 
cardiovasculares adversos. 76,175-180 Análise dos dados do NHS 
mostrou que a cada 2% do aumento no consumo de trans, 
houve aumento em 1,93 vez o risco relativo para doença 
coronariana.175 Da mesma forma, a substituição de 2% de trans 
por INSAT reduziu o risco cardiovascular em 53%, conforme 
demonstrado na população do Seven Countries Study.181

O estudo Cardiovascular Health Study (CHS)182 avaliou a 
concentração plasmática de trans (ácido elaídico) em 2.742 
indivíduos e revelou que esses ácidos graxos se associaram a 
aumento de mortalidade total, principalmente pelo aumento 
de risco cardiovascular. O estudo que avaliou o banco de 
dados do NHS e HPFS também mostrou que o consumo 
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de trans aumentou a 13% a mortalidade total, quando se 
comparou o maior ao menor quintil de consumo.180

Essa ação deletéria do trans sobre o risco cardiovascular 
pode ser atribuída a sua ação sobre o aumento do LDLc 
e diminuição dos transportadores ABCA1 e ABCG1, 
responsáveis pelo efluxo de colesterol dos macrófagos para 
as ApoA-I e HDL, respectivamente.183

6. Disfunção Endotelial 
A disfunção endotelial é um dos eventos iniciais na 

gênese da DCV e decorre principalmente da redução da 
produção e/ou disponibilidade de óxido nítrico (NO) e um 
desequilíbrio entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores 
derivados do endotélio.184,185 Fatores de risco cardiovascular 
como LDL oxidada, dislipidemia, hipertensão, hiperglicemia, 
hiperinsulinemia e tabagismo podem induzir ativação 
endotelial, a qual induz aumento da produção de citocinas, 
quimiocinas e espécies reativas de oxigênio (ROS), reduzindo 
a capacidade de vasodilatação dependente de NO. Além 
disso, há aumento da permeabilidade endotelial, facilitando 
a passagem de LDLs para a camada subendotelial, em que 
estas podem sofrer modificação, por oxidação ou glicação, e 
deflagrar resposta inflamatória, levando as células endoteliais 
a expressarem moléculas de adesão e produzirem mediadores 
que promoverão quimiotaxia de células inflamatórias, ativação 
de plaquetas e proliferação e migração de célula muscular 
lisa (CML), contribuindo para a gênese da aterosclerose.186,187 
Por outro lado, o NO é capaz de reduzir a expressão de 
mediadores inflamatórios e moléculas de adesão por células 
endoteliais, e de diminuir a reatividade vascular, prevenindo 
a vasoconstrição no local da lesão.188,189

Já se demonstrou que dieta rica em gordura reduz 
a ativação da via de AMPK-Akt-PI3K-eNOS em células 
endoteliais levando à disfunção endotelial.185,190,191 Em 
animais experimentais, o consumo de dieta hiperlipídica, 
por 6 semanas, aumentou a concentração plasmática de 
citocinas pró-inflamatórias e reduziu as concentrações de 
adiponectina, além disso, reduziu a produção de NO e 
promoveu disfunção endotelial.192

 Os ácidos graxos SAT, sobretudo o palmítico, ativam 
resposta inflamatória e estresse oxidativo, que prejudicam a 
integridade do endotélio e causam disfunção endotelial. Os 
ácidos graxos SAT são capazes de ativar o fator de transcrição 
NF-κB que controla vias de sinalização inflamatória e do 
estresse oxidativo193 e, com isso, induzir disfunção endotelial, 
por meio do aumento de ROS e da secreção de citocinas 
pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF-α.194,195 

Estudo em células endoteliais demonstrou que o ácido 
palmítico é capaz de inibir a ativação dependente de insulina 
da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), reduzindo assim a 
produção de NO, efeito que foi mediado pela ativação de PTEN 
(homólogo da fosfatase e tensina deletado no cromossomo 10); 
tal fosfatase, quando ativada, reduz a fosforilação de proteína 
quinase B (AKT).196 Em outro estudo, o tratamento de células 
endoteliais com ácido palmítico diminuiu a produção de NO, 
por reduzir a fosforilação de IRS-1, AKT e eNOS mediada pela 
insulina. Esse efeito foi dependente do aumento da ativação 
de IKK-β mediada pelo palmítico.197

O ácido graxo saturado é capaz de promover 
inflamação e estresse do retículo em diferentes tipos 
celulares.69,193,194,198,199 Em fibroblastos cardíacos, o ácido 
palmítico ativou vias inflamatórias e induziu disfunção 
mitocondrial e estresse do reticulo endoplasmático, levando 
ao aumento da produção de ROS e ativação da via do 
inflamassoma, efeito que foi mitigado pela presença de 
EPA.198 Em célula muscular lisa, o ácido palmítico é capaz de 
induzir apoptose por meio da ativação de TLR4, aumento 
da produção de ROS e aumento da expressão de caspase 
3 e caspase 9.199 Em macrófagos, os ácidos graxos SAT 
são capazes de aumentar conteúdo de receptores LOX1 
e, com isso, aumentar a captação de LDL modificadas, 
levando ao aumento da produção de ROS e estresse do 
retículo, efeitos que foram corrigidos pela adição de INSAT 
ao meio.193 Em células endoteliais, o tratamento com ácido 
palmítico induziu disfunção endotelial, reduziu fosforilação 
em eNOS e AMPK e, com isso, a produção de NO. Ainda, 
palmítico induziu aumento de ROS, óxido nítrico sintase 
induzida (iNOS) e apoptose, ações que foram atenuadas 
com a incubação concomitante com EPA.194. 

O consumo habitual de dieta rica em ácidos graxos 
SAT foi associado com alteração da função endotelial em 
indivíduos jovens com sobrepeso.200 Por outro lado, estudos 
de intervenção, em que se avaliou o efeito da ingestão aguda 
de gordura saturada sobre a função endotelial, são ainda 
controversos. O estudo DIVAS, realizado em indivíduos 
com risco cardiovascular moderado, não observou efeito da 
substituição isocalórica, por 16 semanas, de ácidos graxos 
SAT por MONO ou ácido linoleico na função endotelial, 
marcadores inflamatórios e de resistência insulínica. Entretanto, 
observou-se redução nas concentrações plasmáticas de CT 
e LDLc e E-selectina.201 No estudo DIVA-2, que avaliou, 
em mulheres pós-menopausa, o efeito agudo de refeições 
hiperlipídicas na função endotelial e em marcadores de risco 
CV, não foi observada diferença no impacto dos diferentes 
ácidos graxos sobre marcadores de função endotelial.202

Os ácidos graxos SAT, sobretudo o palmítico, ativam 
resposta inflamatória e estresse oxidativo, que prejudicam 
a integridade do endotélio e causam disfunção endotelial.

A  suplementação de ó leo de peixe melhora 
significantemente a função endotelial em vasos de resistência, 
quando medida no antebraço.123 Em estudo comparado 
a placebo, a complacência vascular sistêmica melhorou 
após 3 g de DHA ou de EPA.203 Os mecanismos propostos 
relacionam-se com a incorporação dos ω3 em fosfolípides 
de membrana, modificando a complacência vascular.68 
Atenuação do aumento da rigidez vascular relacionada à 
idade em pacientes com dislipidemia e da distensibilidade 
das artérias carótidas também é um mecanismo proposto.204 
A disfunção do endotélio está intimamente associada à 
inflamação da parede vascular. Os efeitos da suplementação 
com ácido graxo ω3 marinho sobre a função endotelial in vivo, 
em humanos, são controversos. Uma análise de 33 ensaios 
de intervenção sugere que os ácidos graxos ω3 de origem 
marinha podem melhorar a função endotelial em sujeitos 
dislipidêmicos com sobrepeso e em diabéticos, embora 
os resultados sejam conflitantes em pacientes com DCV e 
inconsistentes em indivíduos saudáveis.63
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Estudo em células endoteliais mostrou que ácido elaídico 
pode causar morte celular através da ativação da via das 
caspases,205 bem como ativação do NF-κB por meio do 
aumento da produção de ROS, o que culminou na elevação 
da expressão de VCAM-1 e ICAM-1 e maior adesão de 
leucócitos.206 Corroborando esses resultados, estudo em 
humanos relatou aumento das concentrações plasmáticas 
de E-selectina e proteína C-reativa (PCR) com o consumo de 
trans.207 Observou-se também que o aumento do consumo 
de trans elevou as concentrações plasmáticas de E-selectina, 
VCAM e ICAM, em 730 mulheres que faziam parte do NHS.208 
Estudo em células endoteliais que investigou o efeito de 
ácidos graxos trans na ativação do NF-kB mostrou que o ácido 
elaídico induziu fosforilação de IkB medido pelo aumento das 
concentrações de IL-6.209 Além disso, promoveu diminuição 
tanto da produção de NO como da sinalização da insulina e, 
ainda, promove sinalização pró-inflamatória e morte celular.210 

6.1. Pressão Arterial
Em estudos de intervenção dietética em pacientes com 

sobrepeso, indivíduos que consumiram uma porção de 
peixe por dia apresentaram diminuição da pressão arterial 
sistólica e diastólica, sendo esta redução ainda maior quando 
associada ao programa de perda de peso, mesmo ajustada 
para outras covariáveis.211

Uma metanálise realizada nos anos 1990 concluiu que o 
efeito da suplementação com ácidos graxos ω3 sobre a pressão 
arterial é dose-dependente, sendo eficaz a partir de 3,0 g/
dia, com redução da pressão arterial sistólica (0,66 mmHg) e 
diastólica (0,35 mmHg)/g de ω3 consumido.212 

Em outra metanálise com 36 ensaios clínicos randomizados, 
a suplementação com óleo de peixe (dose mediana 3,7 g/dia) 
mostrou reduzir a pressão arterial sistólica em 2,1 mmHg 
e a diastólica em 1,6 mmHg.213 Esses resultados modestos 
podem ser explicados pelo baixo grau de pureza e baixas 
concentrações nas formulações utilizadas. Já outros estudos 
com doses baixas (1,6 g de DHA e 0,6 g de EPA) não 
demonstraram benefícios na pressão arterial, possivelmente 
relacionados às baixas doses utilizadas. Em pacientes de 
alto risco, como aqueles em hemodiálise, 4 meses de 
suplementação com 2 g de ω3 se associaram a menor 
pressão arterial sistólica (-9 mmHg) e diastólica (-11 mmHg), 
comparado ao óleo de oliva.214

Metanálise com pacientes com DM demonstrou que 
suplementação com ω3 reduziu em 1,8 mmHg a pressão 
diastólica.215 Theobald et al.216 também evidenciaram redução 
da pressão arterial com o consumo de baixas doses de ω3.216 
Entretanto, quando se avalia os índices de função endotelial ou 
rigidez arterial, os dados são conflitantes entre os estudos.216,217 

 Revisão sistemática e metanálise conduzida por 
Schwingshackl et al.218 investigou o impacto dos MONO 
no metabolismo lipídico, pressão arterial e eventos 
cardiovasculares. Os resultados demonstraram que dietas 
com conteúdo de MONO acima de 12% em relação ao valor 
calórico total da dieta apresentaram efeito benéfico apenas 
sobre a pressão arterial diastólica e sistólica.

Além dos benefícios observados no perfil lipídico,219 o 
padrão Mediterrâneo também melhora a pressão arterial220 

e confere proteção adicional sobre o estresse oxidativo,221 
marcadores de inflamação222 e disfunção endotelial.112 Nesse 
sentido, nota-se que benefícios adicionais à saúde foram 
conferidos por outras substâncias, de forma independente ao 
ácido graxo MONO. Para tais substâncias, não há por enquanto 
recomendação de consumo específico determinado. 

Portanto, há poucas evidências sobre o papel 
protetor dos MONO na proteção à hipertensão arterial 
sistólica e função endotelial para que se possam propor 
recomendações específicas. 

6.2. Acidente Vascular Cerebral
A elevação da pressão arterial é o principal fator de 

risco de AVC. Em relação ao consumo saturados, alguns 
estudos observaram pouco ou nenhum efeito sobre o risco 
de AVC.12,96,223,224 No estudo Women Health Initiative, que 
acompanhou mulheres por cerca de 8 anos, a redução no 
consumo de saturados não reduziu o risco de AVC.59 Por outro 
lado, outros estudos de coorte, como Japan Collaborative 
Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk (JACC Study), que 
acompanhou por 14 anos 58.453 japoneses,225 e também 
o estudo PURE102 observaram associação inversa entre o 
consumo de SAT e risco de AVC.

Estudo de metanálise encontrou associação inversa entre 
consumo de SAT e risco de AVC apenas para homens asiáticos 
e com índice de massa corporal (IMC) < 24, mostrando que 
fatores como etnia, gênero e peso corporal influenciam na 
associação entre ácidos graxos SAT e risco de AVC.226

Assim, até o momento, não há evidências robustas para 
recomendar a redução de ácidos graxos SAT na prevenção 
do risco de AVC.96

Estudos randomizados uti l izando ácidos graxos 
ω3 como EPA, DHA e o docosapentaenoico (C20:5 
[DPA]) reduziram fatores de risco e mecanismos para 
eventos cardiovasculares incluindo hipertensão arterial, 
hiperlipidemia, disfunção endotelial,213,227,228 sugerindo seu 
papel protetor na DCV. Entretanto, o impacto desses ácidos 
graxos no AVC isquêmico ainda é controverso. Estudos 
observacionais demonstraram associações inversas entre 
o relato de consumo de ácidos graxos ω3 na dieta e AVC 
isquêmico,229 o que não se confirmou em metanálise de 
ensaios clínicos randomizados com a suplementação de 
ácidos graxos ω3.227 No entanto, os dados de metanálise 
foram provenientes de estudos de suplementação de 
curta duração, com pacientes de alto risco e, em geral, 
com AVC prévio, em que o AVC não era um desfecho 
predeterminado. Com isso, não se pode generalizar 
tais resultados a populações em prevenção primária.230 
Além disso, o AVC isquêmico pode estar relacionado 
com doença aterotrombótica ou cardioembólica, cujos 
mecanismos fisiopatológicos são distintos.231 O DHA 
pode reduzir o risco de AVC aterotrombótico, por reduzir 
disfunção endotelial e aterosclerose, enquanto EPA e DPA 
podem ter maior impacto no AVC cardioembólico, por seus 
efeitos na coagulação e na fibrilação atrial.232 Além disso, 
quase todos os estudos com ω3 e risco de AVC avaliaram o 
consumo autorreferido desses ácidos graxos na dieta, não 
sendo possível diferenciar o tipo de ácido graxo consumido. 
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Em uma revisão sistemática de três grandes coortes norte-
americanas, CHS, NHS e HPFS, a concentração circulante 
de ácidos graxos foi mensurada no período basal para 
avaliar sua relação com a incidência de AVC isquêmico. 
Os AVC isquêmicos foram adjudicados prospectivamente e 
classificados em aterotrombóticos ou cardioembólicos, e o 
risco foi calculado de acordo com a concentração de ácidos 
graxos circulantes. Maior concentração de DHA circulante 
foi inversamente associada à incidência de AVC, e os de DPA 
com AVC cardioembólico. Não houve associação entre EPA e 
AVC. Tais achados sugerem benefícios diferenciados de acordo 
com o ácido graxo ω3 envolvido.233

7. Inflamação
Os ácidos graxos SAT são componentes essenciais do lípide 

A, presente na parede celular de bactérias gram-negativas 
– é a porção endotóxica do lipopolissacarídeo (LPS).234 Já 
é claro na literatura científica que os ácidos graxos SAT 
disparam a sinalização inflamatória, pois modulam tanto a 
via do NF-kB, por meio da estrutura dos receptores TLR4,235 
como a via do TLR2.236 Outra estratégia de intensificação 
do processo inflamatório induzido pelo consumo de SAT 
é a ativação intracelular da proteína inflamassomal NLRP3. 
Quando o inflamassomo encontra-se ativo, torna madura as 
proteínas IL1β e IL18, induzidas pelo NF-kB. Além de ter sido 
demonstrado que a gordura saturada oriunda da dieta foi 
capaz de ativar esse mecanismo através do receptor TLR4,237 as 
prostaglandinas E2 (PGE2) derivadas do ácido araquidônico238 

também o fazem, trazendo implicações importantes à doença 
coronariana239 e a comorbidades associadas ao DM2, como 
a retinopatia diabética.238

Em macrófagos, o ácido láurico240 apresentou maior 
capacidade inflamatória, avaliada pela ativação da via do TLR4, 
quando comparado ao mirístico, palmítico e esteárico, enquanto, 
MONO e POLI não ativaram essa via. Foi demonstrado que o 
pré-tratamento das células, com diferentes ácidos graxos INSAT, 
reduziu significativamente o efeito pró-inflamatório induzido pelo 
ácido láurico.241,242 Além disso, a inibição da expressão de TLR2 
melhorou a ação da insulina tanto em células musculares tratadas 
com ácido palmítico como em músculo esquelético e tecido 
adiposo de animais alimentados com dieta rica em saturados.243

Estudo conduzido em 965 indivíduos jovens saudáveis 
mostrou associação positiva entre a concentração plasmática 
de mirístico e palmítico com a concentração de PCR, enquanto 
esteárico e linoleico relacionaram-se inversamente.244 

Como precursores de eicosanoides e outros mediadores 
anti-inflamatórios, os ácidos graxos ω3 podem proporcionar 
efeitos anti-inflamatórios, com benefícios para inúmeras 
condições patológicas, incluindo as cardiovasculares. Vários 
estudos experimentais têm mostrado gama ampla de efeitos 
anti-inflamatórios do ω3, embora as investigações in vivo em 
humanos tenham mostrado resultados conflitantes.154,245

Os ácidos graxos POLI da série ω3, como EPA e DHA, são 
precursores de eicosanoides anti-inflamatórios com benefícios 
cardiovasculares. Se, por um lado, estudos experimentais 
demonstram efeitos anti-inflamatórios do ω3, alguns estudos 
em humanos apresentam resultados conflitantes com relação 
ao desfecho cardiovascular.133,154,245

Em estudos transversais e de coorte, o consumo alimentar de 
ω3 marinho associou-se a menores concentrações plasmáticas 
de marcadores inflamatórios, incluindo moléculas de adesão 
e PCR.246,247 Concentrações de ω3 marinho no plasma e 
em membranas de eritrócito ou granulócito associaram-se 
inversamente às concentrações de PCR em indivíduos saudáveis 
ou com DAC estável.248- 250 Estudo de intervenção mostrou que 
alimentação contendo ω3 marinho ou suplementação com 
óleo de peixe ou DHA mostraram resultados compatíveis 
com a atenuação da resposta inflamatória em portadores 
de DM2 e hipertrigliceridêmicos.251-253 Em outros ensaios, 
a dieta suplementada com ω3 não provocou alterações 
significativas em parâmetros inflamatórios em portadores 
de risco cardiometabólico (1,24 g/dia)254 e em pacientes 
com IAM prévio (5,2 g/dia),255,256 o mesmo ocorrendo com a 
suplementação com ácidos graxos POLI sobre concentrações 
plasmáticas de PCR em indivíduos saudáveis (2,0 ou 6,6 
g/dia).256 Diferenças no perfil da população, forma de 
administração, dose de suplementação, uso concomitante de 
estatinas e parâmetros analisados podem ter contribuído para 
essas discrepâncias de resultados. Portanto, a real relevância 
clínica dos efeitos anti-inflamatórios dos ácidos graxos ω3 de 
origem marinha é ainda incerta. 

Estudos conduzidos com ALA atestam relação inversa 
entre seu consumo e parâmetros inflamatórios, incluindo 
PCR sérica.246,257,258 A suplementação com ALA reduziu a 
concentração de marcadores inflamatórios em indivíduos 
dislipidêmicos, o que ocorre especialmente quando a dieta 
de base é rica em gordura SAT e pobre em MONO.259

A ingestão de trans foi positivamente associada à inflamação 
sistêmica, caracterizada pelo aumento de IL-1β, IL-6, TNF-α e 
proteína quimiotática de monócitos (MCP) em portadores de 
DCV.260 Estudo caso-controle conduzido em 111 indivíduos 
com DAC mostrou que a incorporação de ácidos graxos trans 
em eritrócitos associou-se a maior concentração plasmática 
de PCR e IL-6.77

8. Resistência à Insulina e Diabetes 
A sinalização inflamatória induzida pelo consumo de 

ácidos graxos SAT é capaz de ativar proteínas com atividade 
de serina-quinase, como a JNK e o IKK. Essas proteínas 
interferem negativamente na transdução do sinal da insulina, 
por reduzirem a fosforilação em tirosina do substrato 1 do 
receptor de insulina (IRS1).261,262

O consumo por 3 meses de dieta hiperlipídica, rica em SAT, 
reduziu a sensibilidade à ação da insulina em indivíduos não 
diabéticos.263 Já no estudo de coorte LIPGENE, que avaliou 417 
indivíduos com síndrome metabólica, a redução no consumo 
de SAT não teve impacto sobre a concentração plasmática 
de glicose e insulina de jejum, HOMA-IR, sensibilidade à 
insulina e marcadores inflamatórios.264 Vale ressaltar que, neste 
estudo, a substituição das calorias provenientes de saturados 
foi compensada por INSAT ou carboidratos complexos. No 
estudo Reading, Imperial, Surrey, Cambridge, and Kings 
(RISCK), conduzido em 548 indivíduos com excesso de 
peso e risco cardiometabólico elevado, comparou-se a 
substituição isocalórica de dieta rica em saturados, com alto 
índice glicêmico, por dieta rica em MONO com alto ou baixo 
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índice glicêmico, por 6 meses, e não se observou alteração na 
sensibilidade à insulina.265 Por outro lado, foi demonstrado que 
dietas enriquecidas com saturado, especialmente palmítico, 
induziram resistência à insulina de forma aguda, em indivíduos 
com ou sem intolerância à glicose.266

 Estudos prospectivos verificaram associação positiva entre 
ingestão de ácidos graxos SAT e intolerância à glicose.267,268 
O HPFS, que incluiu 42.504 homens, observou associação 
entre ingestão total de gordura e ácidos graxos SAT com 
aumento do risco de DM2, mas de forma dependente dos 
valores de IMC.269 

Já no Iowa Women’s Health Study,270 realizado com 35.988 
mulheres sem diagnóstico prévio de DM2, o consumo de 
saturados não se associou ao risco de DM2; no entanto, 
o risco de diabetes foi inversamente relacionado com a 
substituição de ácidos graxos SAT por POLI. Além disso, 
o consumo de gordura de origem animal foi associado ao 
aumento de 20% no risco de incidência de DM2.270 Em outro 
estudo prospectivo, NHS, com 84.204 mulheres, foi avaliada 
a relação entre a ingestão de gorduras e o risco de DM2, e 
concluiu-se que a ingestão total de gordura e de saturados 
não se associou ao aumento do risco de DM2.271

O Women’s Health Initiative Trial, estudo de intervenção 
dietética em mulheres pós-menopausa, acompanhadas por 
cerca de 8 anos, constatou que a redução do consumo de 
gordura total (9,1% do VCT) e de saturados (3,2% do VCT) 
não alterou o risco de desenvolvimento de DM2. Vale ressaltar 
que redução do consumo de gorduras foi compensada pelo 
aumento de 10% na ingestão de carboidratos.272 

Sabe-se que o desenvolvimento de DM2 resulta da 
interação de fatores genéticos e estilo de vida, como a 
dieta. O estudo EPIC (EPIC-InterAct)273 avaliou a influência 
da suscetibilidade genética sobre o efeito do consumo de 
diferentes macronutrientes no risco de desenvolvimento de 
DM2 e observou que os SAT não foram associados ao risco 
de DM2. Ainda, observou-se que a predisposição genética a 
DM2 não influenciou a relação entre os nutrientes e risco de 
DM2.273 Em outra coorte deste estudo, avaliou-se a associação 
entre o risco de DM2 e a concentração de diferentes ácidos 
graxos presentes em fosfolípides plasmáticos.14 Observou-
se que mirístico, esteárico e palmítico se correlacionaram 
positivamente com risco de DM2. Cabe ressaltar que a maior 
concentração plasmática desses ácidos graxos se associou 
positivamente ao consumo de álcool, margarina e refrigerantes, 
e negativamente ao consumo de frutas e vegetais, azeite de 
oliva e óleos vegetais. Já o ácido pentadecanoico (15:0) e o 
heptadecanoico (17:0), associados positivamente ao consumo 
de leite e produtos lácteos, castanhas, bolos, frutas e vegetais, 
apresentaram-se inversamente associados com risco de 
DM214. Portanto, os efeitos deletérios observados não podem 
ser atribuídos exclusivamente à ação isolada desses ácidos 
graxos SAT, mas sim a um contexto de dieta inadequada. 

Metanálise de estudos observacionais não encontrou 
associação entre o consumo de saturados e o risco de DM2.223 
Em outra metanálise realizada com estudos de coorte que 
avaliaram a associação entre padrões alimentares e risco de 
DM2, a redução do risco de DM2 foi associada a padrões 
alimentares saudáveis, e não a um dos macronutrientes 

especificamente.274 Já em metanálise realizada com estudos 
controlados de intervenção alimentar que avaliaram o 
efeito da substituição isocalórica de macronutrientes na 
concentração plasmática de glicose e insulina e parâmetros 
relacionados com a resistência à insulina, mostrou-se que a 
substituição de SAT por POLI reduziu glicemia, hemoglobina 
glicada (HbA1c), peptídio C e HOMA.109 

Até o momento, as evidências com relação ao impacto 
dos saturados no risco de DM2 não são conclusivas. Os 
resultados dos estudos sinalizam que a influência dos demais 
nutrientes e constituintes da dieta não pode ser descartada 
e apontam na direção das orientações dos guias alimentares 
internacionais e brasileiro. Assim, preconiza-se que a adoção 
de padrões alimentares saudáveis, que priorizem o consumo 
de frutas, verduras e legumes, além de lácteos, carnes 
magras e carboidratos complexos e com baixo consumo 
de carboidrato simples, carnes processadas e alimentos 
ultraprocessados é mais eficiente na redução do risco de 
doenças cardiometabólicas.

Estudos de coorte prospectivos envolvendo grande número 
de participantes sugeriram que o maior consumo de ácido 
graxo ω3 associa-se à maior incidência de DM2.270,275 Por 
outro lado, metanálise que avaliou a relação entre os ácidos 
graxos POLI ω3 de origem marinha e o risco de DM2276 
mostrou que tanto o consumo de peixes e crustáceos (13 
estudos, RR por 100 g de peixe/dia = 1,12, IC 95%: 0,94-1,34) 
como a suplementação com EPA+DHA (16 coortes, RR por 
consumo de 250 mg/dia= 1,04, IC 95% = 0,97-1,10) não se 
associaram ao risco de diabetes, As concentrações plasmáticas 
de EPA+DHA (5 coortes, RR para 3% do total de ácidos graxos 
= 0,94, IC95%: 0,75-1,17) também não se associaram ao 
risco para DM2.276 Em virtude da heterogeneidade observada 
entre os estudos e efeitos inconsistentes relacionados à sua 
duração, não há evidências de ações benéficas ou deletérias 
do consumo de peixes/frutos do mar ou da suplementação 
de EPA+DHA no risco de desenvolvimento de DM.

Por outro lado, existem evidências de que concentrações 
plasmáticas mais elevadas de EPA/DHA possam se associar 
a menor chance de novos casos de diabetes.277 Apesar da 
exposição de benefícios descritos sobre o consumo de ω3 a 
portadores do DM2, uma metanálise envolvendo 23 estudos 
clínicos randomizados não evidenciou alterações significativas 
de HbA1c, glicemia de jejum ou insulina de jejum quando o 
ω3 foi suplementado na dose média de 3,5 g/dia.86. Da mesma 
forma, outra metanálise com 26 ensaios clínicos constatou que a 
suplementação com óleo de peixe, variando entre 2 a 22 g/dia, 
não alterou a concentração plasmática de HbA1c em pacientes 
diabéticos;278 entretanto, é necessário considerar as altas doses 
utilizadas nos estudos. Além disso, o estudo ORIGIN mostrou 
que a suplementação com ω3 não reduziu a taxa de eventos 
cardiovasculares em indivíduos com intolerância à glicose, 
glicemia de jejum alterada e portadores de DM2.279 

Os efeitos do ALA sobre o perfil glicêmico também não 
têm sido consistentes.217 Contudo, há sugestões de que o seu 
consumo possa beneficiar o metabolismo da glicose. Dados 
prospectivos do CHS mostraram que concentrações plasmáticas 
mais elevadas de ALA se associam à menor chance de novos 
casos de DM2.277 De forma concordante, em uma grande 
análise prospectiva com mais de 43 mil chineses, o consumo 

181



Posicionamento
Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021
Izar et al.

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):160-212

de ALA associou-se inversamente ao risco de aparecimento 
de DM2.280 Em revisão sistemática e metanálise de ensaios 
randomizados e controlados, a suplementação com ALA 
reduziu a glicemia em 3,6 mg/dL.67 Com relação à linhaça, 
um estudo randomizado revelou melhora da sensibilidade à 
insulina.281 

Revisão sistemática da literatura identificou 16 estudos 
prospectivos, incluindo coortes, em que o consumo e as 
concentrações plasmáticas de ω3 foram avaliados com 
relação à incidência de DM2. De um total de 540.184 
indivíduos, houve 25.670 novos casos de DM2.276 Tanto o 
consumo de ALA (n = 7 estudos) quanto sua concentração 
plasmática (n = 6 estudos) não se associaram a risco para 
DM2. Houve moderada heterogeneidade (< 55 %) para a 
concentração circulante de ALA e diabetes, podendo sugerir 
risco discretamente menor de DM2.276

Estudo de revisão sobre ácidos graxos ω3, risco 
cardiometabólico e DM2 concluiu que, para o ALA, não há 
dados demonstrando proteção quanto à conversão do risco 
cardiometabólico em DM2, ou de redução de mortalidade em 
pessoas com DM2 ou risco cardiometabólico. O ALA parece 
reduzir a agregação plaquetária em diabéticos.282

Estudos observacionais, utilizando marcadores biológicos 
da ingestão de gorduras ou de questionários alimentares, 
sugerem associação inversa entre a ingestão de ω6 e risco de 
DM2, embora os dados nem sempre sejam consistentes.271,283

No NHS, envolvendo 84.204 mulheres com idade 
entre 34 e 59 anos, sem DM, DCV ou câncer, seguidas 
prospectivamente por 6 anos, a ingestão de ω6, avaliada 
por questionários devidamente validados, associou-se ao 
menor risco de DM2.271 Em homens, outro grande estudo 
prospectivo, o HPFS, também mostrou que a ingestão de 
ω6 como ácido linoleico estava associada ao menor risco de 
DM2, naqueles com idade < 65 anos e IMC < 25 kg/m2.269 
Também, no estudo Singapore Chinese Health Study, no qual 
foram avaliados prospectivamente mais de 43.000 chineses, 
o consumo de ω6 não se associou ao aparecimento de novos 
casos de DM, nem a relação ω3:6.280

Dados provenientes de pequenos estudos de intervenção 
também são controversos no que diz respeito ao efeito do 
ω6 sobre a sensibilidade à insulina.284 São necessários mais 
estudos controlados, a longo prazo, para identificar a melhor 
composição de ácidos graxos da dieta, a fim de reduzir o risco 
de DM2. Poucos são os dados disponíveis, permanecendo 
incerto, ainda, os efeitos do tipo de ácidos graxos (POLI e SAT) 
da dieta sobre o controle glicêmico de indivíduos diabéticos.285

Com relação aos ácidos graxos trans, estudos experimentais 
demonstraram efeitos adversos na homeostase de glicose e 
no desenvolvimento de diabetes.286-288 Além disso, os trans 
aumentam as concentrações plasmáticas de TG, insulina e 
glicemia pós-prandial289 e reduzem a captação de glicose 
pelo músculo esquelético, alterações que são acompanhadas 
pelo aumento de gordura visceral e hepática.287 Estudo que 
avaliou associação entre trans e síndrome metabólica usando 
dados do NHANES verificou que a concentração plasmática 
de trans se associou positivamente com risco de síndrome 
metabólica e seus componentes.290 Mesmo em pequenas 
quantidades, exercem ações deletérias sobre a homeostase 

glicêmica, estímulo a glicogênese e aumento de gordura 
visceral;286,289 demonstrou-se que o consumo de dieta rica 
em trans induziu maior ganho de peso, esteatose hepática e 
RI por meio da supressão da via de sinalização do IRS1, com 
consequente redução da fosforilação da AKT e da PKC.286 
Já o consumo de trans em indivíduos portadores de DM2 
ou excesso de peso291 se correlacionou consistentemente 
com redução da sensibilidade à insulina e com aumento de 
glicemia e insulinemia pós-prandial.

No CHS foi avaliada associação da incidência de DM2 
tanto com a concentração de trans em fosfolípides plasmáticos 
como com o seu consumo.292 As concentrações plasmáticas de 
trans se associaram positivamente à incidência de DM2 após 
correção para lipogênese de novo. Por outro lado, o consumo 
de trans, após ajuste para o consumo de outros alimentos, 
não se associou a incidência de DM2.292

Importante revisão sistemática evidenciou que o consumo 
de trans se associou com aumento de 28% de risco de DM2, 
quando analisados estudos com baixo risco de viés.223 Além 
disso, mostrou associação com aumento de mortalidade total 
(34%), mortalidade por doença coronariana (28%) e aumento 
de risco CV (21%). 

9. Doença Hepática Gordurosa

9.1. Esteatose Hepática
O fígado apresenta elevada capacidade metabólica relativa 

a todos os nutrientes, em especial às gorduras. Contudo, 
quando há acúmulo intracelular de triglicérides em mais de 
5% dos hepatócitos, está caracterizada a doença hepática 
gordurosa não alcoólica (nonalcoholic fatty liver disease 
[NAFLD]), 293 uma condição clínica de amplo espectro que 
compreende desde a esteatose hepática, evoluindo para 
esteato-hepatite não alcoólica (nonalcoholic steatohepatitis 
[NASH]) marcada pela presença de gordura e infiltrado 
inflamatório. Essa condição predispõe o aparecimento de 
complicações hepáticas, como fibrose, cirrose e carcinoma 
hepatocelular,294,295 e extra-hepáticas, como DCV e DM2.296 
O diagnóstico deve excluir causas secundárias de esteatose 
hepática, tais como consumo abusivo de álcool, hepatites 
virais ou autoimunes, ou, ainda, esteatose decorrente do uso 
de drogas esteatogênicas.296,297 

A sua ocorrência está fortemente associada aos fatores que 
compõem o risco cardiometabólico, tais como obesidade, 
resistência à insulina e DM2, dislipidemias.296,297 Cerca de 90% 
dos pacientes com NAFLD apresentam um ou mais fatores 
que compõem o risco cardiometabólico, e 30% apresentam 
todos os fatores. Já foi descrito que o risco de incidência de 
NAFLD aumenta proporcionalmente ao somatório dos fatores 
relacionados ao risco cardiometabólico. Por essa razão, a 
NAFLD é apontada como a manifestação hepática do risco 
cardiometabólico.298 Em indivíduos com DM2, o risco de 
progressão para esteato-hepatite junto ao desenvolvimento 
de complicações da doença hepática gordurosa está de 2 a 
4 vezes aumentado.294 

O desenvolvimento de NAFLD está relacionado ao aumento 
do influxo de AGL no fígado, principalmente decorrente 
do aumento da lipólise do tecido adiposo, associado à 
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resistência à insulina e ao excesso de calorias da dieta.299 Em 
portadores de NAFLD, cerca de 60% do triglicérides hepático 
é proveniente da lipólise do tecido adiposo, 26% originados 
na lipogênese de novo e 14% provenientes da dieta.300 Além 
disso, ocorre aumento da lipogênese hepática, juntamente 
à diminuição da β-oxidação mitocondrial ou da secreção de 
VLDL pelo fígado, contribuindo para o acúmulo hepático de 
lípides.301,302 O acúmulo hepático de lípides pode acarretar 
lesão inflamatória, desenvolvimento de fibrose e perda da 
função. A presença de fibrose é o preditor mais importante 
de mortalidade relacionada com NAFLD, e sua presença eleva 
o risco de morte por DCV e causas hepáticas.296 

Outros fatores podem estar relacionados com a progressão 
da doença, tais como: 1) aumento da geração de ROS, com 
promoção do estresse oxidativo decorrente de disfunção 
mitocondrial ou estresse do retículo endoplasmático;303 2) 
peroxidação lipídica; 3) ativação de vias inflamatórias com 
consequente aumento da secreção hepática de citocinas e 
mediadores inflamatórios, como TNF-α e IL6, que podem 
agravar o quadro.304 Além disso, a falta de atividade física, 
associada à dieta inadequada, rica em gorduras e com 
excedente calórico, predispõe o desenvolvimento de NAFLD.305

Indivíduos com NAFLD apresentam aumento na expressão 
hepática de genes relacionados ao transporte de ácidos graxos 
(proteína ligadora de ácido graxo 4 e 5 [FABP 4 e 5]), hidrólise 
de triglicérides (LPL), recrutamento de monócitos (MCP1) e 
receptor ativado por proliferadores do peroxissomo gama-2 
(PPARγ-2)306. Já se demonstrou que PPARγ induz expressão de 
SREBP-1c, com reforço na expressão de genes controladores 
de proteínas relacionadas à síntese hepática de triglicérides.307 

Estudos em modelos animais308,309 ou ensaios clínicos com 
humanos306,310 evidenciam de forma robusta a participação 
da dieta hiperlipídica na indução da esteatose hepática. A 
resistência à ação da insulina tem papel central no acúmulo 
hepático de lípides311 e, neste contexto, a quantidade de 
gordura (especialmente o tipo de ácido graxo) influencia a 
lipogênese hepática e a ação da insulina.301-303

9.2. Ácidos Graxos Saturados e Esteato-hepatite Não Alcoólica
Em hepatócitos, o ácido esteárico e o ácido palmítico 

são capazes de induzir apoptose via ativação excessiva da 
quinase c-Jun N terminal (JNK).312 Verificou-se ainda que 
o tratamento com palmitato é capaz de ativar a via de 
sinalização do IRE1α por meio dos receptores TLR4. A IRE1 
é uma proteína transmembrânica do retículo endoplasmático 
que governa a resposta a proteínas malformadas no retículo, 
e induz apoptose.313

Estudo recente demonstrou que o ácido palmítico promove 
estresse oxidativo, estresse de retículo endoplasmático (ERE), 
disfunção mitocondrial e inflamação em células HepG2. 
Animais alimentados com dieta hiperlipídica, rica em SAT, 
desenvolveram esteatose hepática, NASH e fibrose, condições 
associadas ao ERE, e desenvolvimento de resistência à 
insulina. Por outro lado, a adição de ácido oleico à dieta 
protegeu contra lipotoxicidade hepática induzida por SAT.314 
O consumo de ácidos graxos SAT ou sacarose, por animais 
experimentais, induziu o acúmulo de SAT no fígado, ERE e 
apoptose, comparado a dieta rica em POLI.315 

Estudo em humanos mostrou que o consumo total de 
gorduras, bem como o consumo de SAT, foi associado 
positivamente ao conteúdo hepático de lípides.316 Estudo 
duplo-cego randomizado, conduzido por 7 semanas em 
indivíduos saudáveis, revelou que dietas enriquecidas com 
palmítico ou linoleico promoveram ganho de peso similar. 
Entretanto, o excesso de calorias proveniente de ácidos graxos 
SAT aumentou o depósito de lípides no fígado, tecido adiposo 
visceral e gordura total e reduziu o percentual de massa 
magra, quando comparado à dieta rica em POLI. Além disso, 
o aumento de gordura corporal e hepática se correlacionou 
positivamente com a elevação das concentrações plasmáticas 
de palmítico e inversamente com linoleico.317

Estudo recente mostrou que o consumo adicional de 
1.000 Kcal sob a forma de ácidos graxos SAT por 3 semanas 
acarretou maior elevação do conteúdo intra-hepático de 
lípides (+55%) quando comparado ao mesmo incremento 
calórico, provenientes de INSAT ou açúcar, os quais 
elevaram o conteúdo hepático de lípides em +15% e +33%, 
respectivamente. Além disso, consumo de SAT induziu 
resistência à insulina e elevou em 49% as concentrações 
plasmáticas de ceramidas.318 

9.3. Ácidos Graxos Insaturados e Esteato-hepatite Não Alcoólica
No fígado, a enzima SCD1 é a principal responsável 

pela inserção de duplas ligações em cadeias saturadas de 
ácidos graxos como o palmítico (C16:0), convertendo-o 
a palmitoleico (C16:1) e o esteárico (C18:0) a oleico 
(C18:1). Isso ocorre no intuito de controlar o conteúdo 
de saturados quando em excesso no organismo, seja pela 
alimentação ou pela conversão endógena excessiva de 
palmítico oriundo da lipogênese de novo. Na NAFLD, vias 
lipogênicas estão ativadas e as de dessaturação (SCD1) e 
oxidação, reduzidas. Isso se deve, em parte, à resistência à 
insulina e, principalmente, ao processo inflamatório local.319 
Errazuriz et al.320 verificaram que pacientes portadores 
de NAFLD tiveram a gordura hepática reduzida (avaliado 
por ressonância magnética [RM] espectroscópica) quando 
consumiram por 12 semanas dieta enriquecida com 
MONO (22% VCT) em comparação ao grupo controle (8% 
VCT). Tais alterações ocorreram mesmo sendo as dietas 
isocalóricas e sem perda ponderal entre os participantes 
ao final do estudo.320

 No estudo randomizado de Bozzetto et al.,321 pacientes 
com DM2 receberam as seguintes intervenções: (1) dieta 
rica em MONO; ou (2) dieta rica em fibras e carboidratos 
de baixo índice glicêmico; ou (3) dieta rica em fibras 
e carboidratos de baixo índice glicêmico e exercício 
associado; ou (4) dieta rica em MONO associada ao 
exercício. Houve redução de até 30% do conteúdo 
lipídico hepático nos pacientes que receberam MONO, 
de forma independente do exercício.321 O mesmo grupo 
de pesquisadores demonstrou, em estudo posterior, 
que a redução hepática de gordura se deveu à ativação 
de vias oxidativas hepáticas, a partir da mensuração de 
β-hidroxibutirato. Apesar de terem identificado aumento 
da β-oxidação, não verificaram aumento na razão 
palmitoleico:palmítico, o que infere que não houve 
diferença na ação da enzima SCD1.322

183



Posicionamento
Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021
Izar et al.

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):160-212

Adjacente às ações lipolíticas promovidas pelos MONO, 
a ação anti-inflamatória coordenada pelo ácido oleico 
pode estar envolvida na potência do restabelecimento das 
funções hepáticas, como demonstrado por Morari et al.323 
Em seu trabalho, células HepG2 tratadas com ácido oleico 
apresentaram aumento na expressão gênica e conteúdo 
proteico da IL10, proteína com potente ação anti-inflamatória. 
O oleico ativa a proteína PGC1α (coativador 1 alfa do receptor 
ativado por proliferadores de peroxissomos gama), que se liga à 
proteína cMAF. Em formato de dímero, PGC1α-cMAF migram 
ao núcleo e induzem transcrição exclusiva do gene da IL10.323

Da mesma forma, ácidos graxos POLI apresentam respostas 
metabólicas hepáticas distintas. Ácidos graxos ω6 (linoleico 
e araquidônico) e ω3 (ALA, EPA e DHA) participam do 
metabolismo hepático, mas são destinados majoritariamente 
à constituição de membranas celulares, sinalização intracelular 
como segundo mensageiros e outras funções, portanto, 
desviados de sua utilização como substrato energético.324 Em 
2007, Yamaguchi et al.325 inibiram experimentalmente a síntese 
hepática de triglicérides. Apesar de terem observado melhora 
no quadro de esteatose, houve intensificação do dano hepático, 
que progrediu à fibrose e cirrose. Nesse estudo, foi observado 
que, com o aumento dos ácidos graxos livres no citoplasma, 
houve maior oxidação por espécies reativas de oxigênio, 
induzindo inflamação importante.325 

Apesar de alguns estudos apontarem para a melhora 
no quadro da NAFLD, quando suplementos com ω3 são 
utilizados,326 parece ainda haver inconsistência na literatura 
quanto aos seus benefícios.327,328 Em um estudo randomizado 
com crianças portadoras de NAFLD, a ingestão diária de 1.300 
mg de ω3, durante 6 meses, reduziu aspartato aminotransferase 
(AST) e gama-glutamil transpeptidase (γGT), além de aumentar 
adiponectina sérica, mas essas alterações não foram suficientes 
para reduzir o grau de esteatose evidenciado por ultrassom.329 
Parte das incongruências encontradas nos estudos deve-se, em 
geral, ao desenho experimental, à certificação do conteúdo da 
cápsula escolhida, à escolha do placebo, entre outros fatores. 
Tobin et al.330 realizaram estudo randomizado, duplo-cego, em 
que trataram 291 pacientes com cápsula concentrada de ω3 
(460 mg de EPA + 380 de DHA) ou placebo (óleo de oliva), 
por 24 semanas. Análise por ressonância magnética (RM-PDFF) 
mostrou redução significativa no conteúdo hepático de lípides, 
de forma semelhante, em ambos os grupos, resultado atribuído 
à aderência de padrão alimentar saudável.330 

Apesar de ω3 reduzir a síntese de TG por meio do bloqueio 
do SREBP,83,331,332 os resultados dos estudos clínicos329,330 não 
suportam a recomendação de sua suplementação no tratamento 
da NAFLD e NASH, conforme discutido no posicionamento da 
American Association for The Study of Liver Disease.297

9.4. Ácidos Graxos Trans e Esteato-hepatite Não Alcoólica
Dieta hiperlipídica enriquecida com ácidos graxos trans 

induziu aumento da expressão de fatores de transcrição 
envolvidos na lipogênese hepática (SREBP-1c e PPAR-γ) e 
redução da MTP, sugerindo menor capacidade de exportar 
triglicérides, o que acarretou desenvolvimento de NASH.308 
Estudo que avaliou 4.242 participantes da coorte do 
NHANES mostrou associação positiva entre a concentração 

plasmática de ácidos graxos trans com NAFLD, a qual foi 
estimada por biomarcadores plasmáticos de função hepática, 
como fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase 
(ALT), aspartato aminotransferase (AST) e gama glutamil 
transferase (GGT).333

A composição da dieta pode influenciar o desenvolvimento 
de NAFLD,334 e, neste contexto, o excesso de ácidos graxos 
SAT pode contribuir para o acúmulo intra-hepático de 
lípides.318 Por outro lado, padrões alimentares saudáveis ricos 
em INSAT, como a dieta do Mediterrâneo, parecem ter efeitos 
benéficos, melhorando a esteatose mesmo na ausência da 
perda de peso.335,336 Todavia, são necessários mais estudos 
prospectivos comparando o efeito de macronutrientes na 
NAFLD e que avaliem os componentes histopatológicos pré- 
e pós-tratamento. 

O tratamento da NAFLD consiste, principalmente, em 
perda de peso, alcançada por meio de redução de cerca 
de 30% da ingestão calórica. A perda de 3% a 5% do peso 
corporal reduz a esteatose, e a redução de 7% a 10% 
do peso inicial contribui para melhora dos componentes 
histopatológicos de esteato-hepatite e fibrose.337 A prática de 
atividade física, associada à restrição calórica, auxilia na perda 
e na manutenção do peso.297 

Dessa forma, indivíduos portadores de NAFLD devem ser 
orientados à dieta de restrição calórica para perda de peso 
e prática de atividade física. Deve ser incentivada a adoção 
de padrões alimentares saudáveis, com conteúdo amplo e 
principalmente diversificado de frutas, verduras e legumes, 
além de incremento em carboidratos integrais em detrimento 
aos refinados, com priorização do consumo de gorduras INSAT 
e adequação do consumo saturados.297 

10. Metabolismo Lipídico do Tecido Adiposo
O tecido adiposo é composto por adipócitos, pré-

adipócitos, células imunes, fibroblastos, nódulos linfáticos 
e tecido nervoso. O adipócito é a única célula capaz de 
armazenar gordura sem comprometer sua funcionalidade, 
e sua função primária é promover lipogênese e lipólise.338 
Além disso, o tecido adiposo é capaz de secretar diversas 
substâncias bioativas como leptina, citocinas (TNF, IL6, MCP1, 
IL1β) e outras adipocinas, desempenhando função autócrina, 
parácrina e endócrina.339 Tais ações podem ser moduladas 
por diferentes ácidos graxos provenientes da alimentação.

Em resposta ao excesso de energia e na tentativa de 
restabelecer a homeostase do tecido, o adiposo passa por 
processo de remodelação, caracterizado pela hipertrofia 
e hiperplasia dos adipócitos e secreção de citocinas em 
concentrações elevadas, que as caracterizam como pró-
inflamatórias.340 Todavia, cronicamente, a secreção de TNF-α, 
IL6, iNOS e MCP1, e o recrutamento de células inflamatórias 
como neutrófilos, células T e macrófagos, promovem 
inflamação, fibrose339-341 e resistência à insulina no tecido 
adiposo,342 que exerce papel fundamental no desarranjo 
metabólico característico da obesidade.343

A sinalização celular mediada pelos receptores de TNF-α 
culmina com ativação do NF-kB, que incrementa a secreção 
de citocinas e caracteriza a inflamação local. Nessa condição, 
o adipócito apresenta intensificação da lipólise com aumento 
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da liberação de ácidos graxos livres (AGL). Os ácidos 
graxos SAT provenientes da lipólise dos adipócitos ativam 
os receptores TLR4 de macrófagos residentes no tecido, 
agravando a resposta inflamatória local, estabelecendo círculo 
vicioso.344 Concomitante a essas ações, ocorre gradativamente 
a polarização de macrófago da subpopulação M2 (anti-
inflamatório, ligado à resolução da lesão) para M1 (via clássica 
de ativação, associada a resposta Th1). Com isso, ocorre 
intensificação do estado inflamatório e indução de resistência à 
insulina no tecido adiposo.339 Além disso, na obesidade, outros 
fatores como hipóxia do tecido adiposo, ERE e endotoxemia 
contribuem para manutenção da inflamação no tecido adiposo.

A insulina exerce importante efeito no tecido adiposo, 
pois inibe a lipólise e estimula a lipogênese e a captação de 
glicose e AGL. A ativação de vias inflamatórias antagoniza 
a ação da insulina ao induzir resistência ao hormônio, e 
favorece o surgimento de doenças associadas ao risco 
cardiometabólico.343 

Os TG presentes nos quilomicrons (QMs), provenientes 
da dieta, são hidrolisados pela ação da LPL343 liberando AGL 
que são direcionados para o tecido adiposo e em menor 
quantidade para o músculo.345 Desta forma, o tipo de ácido 
graxo no tecido adiposo tem forte correlação com o ácido 
graxo da dieta.

10.1. Ácidos Graxos Saturados e Metabolismo do 
Tecido Adiposo

Estudo in vitro mostrou que a pré-incubação de adipócitos 
com ácido palmítico induziu hipertrofia das células, com 
consequente aumento da secreção de MCP1 e da concentração 
de hidroperóxido, marcador de estresse oxidativo.345 Esses 
efeitos não foram observados na presença de ácido oleico.345,346 
Em outro estudo, o ácido palmítico ativou NF-kB e aumentou 
expressão de citocinas pró-inflamatórias em adipócitos 3T3-
L1.347 Em animais experimentais, dieta hiperlipídica rica em 
ácido láurico induziu ativação de citocinas pró-inflamatórias 
(TNF-α, IL6, MCP1, IL1β, IFNγ) e ativou serina-quinases como 
IKKβ e JNK no tecido adiposo, com redução na fosforilação 
da proteína adenosina monofosfato quinase (AMPK).348 Por 
outro lado, aumentou a produção de citocinas com ação anti-
inflamatória na tentativa de resgate da homeostase tecidual.348 

Em animais, o consumo de dieta hiperlipídica rica em 
palmítico acarretou aumento do infiltrado de células dendríticas 
no tecido adiposo, simultaneamente ao desenvolvimento de 
resistência à insulina. Nas células dendríticas, o ácido palmítico 
induziu aumento da expressão de marcadores de maturação, 
como CD40, CD80, MHCII e TLR4. O aumento da expressão 
dos genes da caspase1 e IL1β sugere ativação paralela da via 
do inflamassomo, outra estrutura intracelular envolvida com o 
controle do tônus inflamatório.237

Estudo posterior do mesmo grupo mostrou que a dieta 
rica em saturados induziu resistência à insulina, reduziu a 
captação de glicose e aumentou as concentrações plasmáticas 
de insulina. Além disso, houve redução no tecido adiposo da 
expressão do IRS1 e da proteína de translocação de glicose-4 
(GLUT4), bem como fosforilação em tirosina do IRS1 e da AKT. 
Esses efeitos não foram observados nos grupos submetidos à 
dieta rica em MONO.349

Kolak et al.350 verificaram que, no tecido adiposo 
subcutâneo, o aumento do infiltrado de macrófagos, da 
expressão de MCP1 e PAI1 e também do acúmulo de 
ceramidas ocorreu de forma independente do IMC. Além 
disso, essas alterações se correlacionaram positivamente com 
o acúmulo hepático de lípides.

Estudo transversal realizado no Japão, em 484 indivíduos, 
mostrou que o consumo de SAT, avaliado pela concentração 
dos ácidos graxos em fosfolípides plasmáticos, se correlacionou 
com redução de adiponectina e aumento de resistina e 
visfatina, adipocinas relacionadas à resistência à insulina e 
adipogênese.351 

Já estudo em indivíduos com sobrepeso que avaliou o 
consumo adicional de 1.000 Kcal/dia, provenientes de ácidos 
graxos SAT (óleo de coco e manteiga), INSAT (oliva e nozes) 
ou açúcar, mostrou que os ácidos graxos SAT induziram 
resistência à insulina e aumento da expressão de genes 
relacionados às vias inflamatórias no tecido adiposo.318

10.2. Ácidos Graxos Insaturados e Metabolismo do 
Tecido Adiposo

O tecido adiposo armazena com mais eficiência ácidos 
graxos SAT; entretanto, caso haja proporção elevada de 
INSAT no consumo alimentar, esse perfil poderá ser refletido 
no tecido adiposo.352 Em virtude da dificuldade em se 
investigar o perfil de dispersão tecidual de ácidos graxos 
oriundos da alimentação em humanos, grande parte dos 
estudos é conduzida em animais.353 Observou-se que a oferta 
por apenas 3 dias de dieta hiperlipídica a camundongos foi 
capaz de elevar as quantidades de palmítico e oleico no 
tecido adiposo, com preferência do depósito de oleico no 
tecido adiposo mesentérico. 

O mesmo estudo mostrou que apenas o oleico foi capaz 
de alterar o perfil inflamatório de macrófagos M1 para o perfil 
anti-inflamatório M2, tanto no tecido dos animais quanto em 
cultura de adipócitos.353 Como parte do estudo LIPIGENE, 39 
pacientes portadores de risco cardiometabólico alimentados 
com dieta rica em oleico apresentaram aumento na 
expressão de genes controladores da autofagia (Beclin 1 e 
ATG7) e apoptose (CASP3 e CASP7) em comparação tanto ao 
grupo pobre em gordura e rico em carboidratos complexos 
como ao grupo rico em carboidratos complexos e ω3.354 

Vários estudos vêm demonstrando a correlação entre o 
conteúdo de ácido araquidônico no tecido adiposo com 
casos de IAM.355-358 Estudo caso-coorte demonstrou forte 
correlação (39% dos casos) com o conteúdo de ácido 
araquidônico do tecido adiposo e IAM.359 Isso pode ser 
explicado pela rápida liberação de AA pelo adipócito, 
o qual é substrato para a síntese de eicosanoides pró-
inflamatórios e pró-trombóticos, facilitando a inflamação e 
a desestabilização da placa aterosclerótica. Além disso, esse 
ácido graxo tem sido associado com a resistência à insulina, 
podendo aumentar o risco cardiovascular.359

O potencial anti-inflamatório reconhecido dos ácidos 
graxos ω3 parece interferir positivamente no controle da 
inflamação tecidual em pacientes, mas ainda são necessárias 
evidências mais robustas. Spencer et al.360 trataram 
pacientes resistentes à insulina, mas não diabéticos, com 4 
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g de ω3 (etil-éster) por 12 semanas, e observaram redução 
significante da MCP1 e, consequentemente, macrófagos, 
no tecido adiposo, mas não no músculo. Esses fenômenos 
não foram acompanhados por redução na concentração 
plasmática de citocinas, sensibilidade à insulina ou 
adiponectina. No experimento de cocultura de adipócitos 
e macrófagos oriundos desses mesmos indivíduos, mesmo 
na presença de macrófagos, os adipócitos dos pacientes 
que consumiram ω3 apresentaram conteúdo reduzido 
de MCP1.360 Potencialmente diferente, em um estudo 
controlado, randomizado e duplo-cego, gestantes com 
sobrepeso e obesidade foram suplementadas com 2 g de 
ω3 (EPA+DHA), 2 vezes ao dia, da 10ª semana de gestação 
ao nascimento. A concentração plasmática de PCR reduziu 
de modo significativo, seguida por redução do TLR4 no 
tecido adiposo e da diminuída expressão gênica de TNF, 
IL6, IL8, no tecido placentário.361

As dificuldades na elaboração de recomendações 
gerais para consumo de ácidos graxos em portadores de 
enfermidades se devem à grande variação de protocolos 
experimentais, incluindo diferentes tipos de alimentos, 
tempo de aplicação das dietas, conflito de interesses dos 
autores dos estudos, qualidade crítica da informação 
científica entre outras. 

Em um estudo duplo-cego, placebo-controlado, 
indivíduos resistentes à insulina que receberam por 6 
meses suplementação diária de 3,9 g de ω3 (EPA+DHA), 
submetidos a biópsia de tecido adiposo antes e depois 
da intervenção, não apresentaram qualquer benefício 
associado ao metabolismo nesse tecido.362 Entretanto, 
quando investigado em células de adipócitos humanos, o 
EPA induziu aumento na expressão de genes relacionados 
ao begeamento do adipócito. Proteínas envolvidas com a 
biogênese mitocondrial foram incentivadas, como a proteína 
desacopladora mitocondrial 1 (UCP1) e a carnitina palmitoil 
transferase 1 (CPT1). Por outro lado, nesse mesmo estudo, 
o ácido araquidônico reduziu a respiração mitocondrial e, 
consecutivamente o gasto energético.363 Por fim, dentro 
das evidências encontradas e consideradas a solidificarem 
as tomadas de decisão quanto à participação do ω3 e sua 
relação com o funcionamento do tecido adiposo, Iturari 
et al.364,363 trataram 55 pacientes obesos, não diabéticos, 
elegíveis à cirurgia bariátrica, com 3,3 g de ω3 (EPA+DHA) 
durante 8 semanas. Houve redução significativa no tecido 
adiposo subcutâneo, do conteúdo das quimiocinas CCL2 e 
CCL3, da IL6, do HIF1-α (fator induzido por hipóxia) e do 
TGF-β (fator de crescimento transformador-beta) e CD40, 
além do aumento da adiponectina. O tecido adiposo 
visceral não apresentou alteração induzida pelo consumo 
de ω3 comparado ao grupo placebo. 

Apesar  dos potencia is  benef íc ios  metaból icos 
desencadeados pelo consumo de ácidos graxos ω3, até 
o momento, a grande divergência na literatura não dá 
suporte como evidência relevante para o tratamento 
do dismetabolismo quanto ao funcionamento do tecido 
adiposo. Por outro lado, ácidos graxos MONO apresentam 
número maior de evidências que sustentam benefícios 
metabólicos incrementais às condições associadas ao 
dismetabolismo.

11. Alimentos

11.1. Óleo de Coco
O óleo de coco é composto, quase em sua totalidade 

(92%), por ácidos graxos SAT, dos quais o láurico representa 
cerca de 50%, seguido de mirístico (16%), palmítico (8%) e 
o restante composto por caprílico, cáprico e esteárico. Com 
relação às concentrações de ácidos graxos essenciais, o óleo 
de coco contém baixa concentração de ácido linoleico (18:2) 
e não contém ácido linolênico (18:3).43,365 

Os maiores produtores de óleo de coco são Filipinas, 
Indonésia e Índia, que extraem do coco duas versões: o óleo 
refinado, clareado e desodorizado, e o óleo de coco virgem, 
extraído a frio, sem processos de refinamento.366 O consumo 
de óleo de coco cresceu significativamente nos últimos anos, 
e parte disso se deve ao fato de suas propriedades terem sido 
erroneamente associadas às dos triglicérides de cadeia média 
(TCM), formados principalmente por ácidos caprílico-8:0 e 
cáprico-10:0,367 os quais são absorvidos ligados à albumina 
e atingem o fígado via sistema portal, e por isso não elevam 
a trigliceridemia. Já o láurico, principal ácido graxo do óleo 
de coco, é, em grande parte, transportado por via linfática 
após sua absorção,38 e a sua presença nos quilomícrons é 
dose-dependente.38 

É possível que associações benéficas a respeito do consumo 
de óleo de coco decorram de estudo realizado em habitantes 
das ilhas Pukapuka e Tokelau, na Polinésia, que apresentam 
baixa incidência de DCV. A dieta típica dessa população é 
rica em gordura saturada, sendo o coco a principal fonte 
de gordura e energia; o consumo de proteína provém 
principalmente de peixes e o carboidrato, de frutas nativas 
como a fruta-pão. Além disso, a dieta é rica em fibras, pobre 
em sacarose e produtos industrializados, sendo estes de difícil 
acesso para os habitantes da ilha.368 Esse cenário se modificou 
nas últimas décadas, possivelmente em razão da migração para 
hábitos alimentares Ocidentais, mesmo tendo sido mantido 
o consumo de coco. Em 2010, cerca de 40% da população 
da Polinésia foi diagnosticada com doenças crônicas (DCV, 
DM2 e HAS), e estas foram responsáveis por três quartos das 
mortes no arquipélago.369 

O óleo de coco é capaz de aumentar as concentrações 
plasmáticas de CT e LDLc comparado ao consumo de 
outras gorduras como óleo de oliva370 e cártamo.371 
Estudo em humanos mostrou que láurico eleva CT e 
LDLc comparado à dieta rica em MONO, no entanto, de 
forma menos pronunciada que palmítico.372,373 Mendis et 
al.373 verificaram que a substituição isocalórica do óleo 
de coco, tipicamente presente na dieta dos habitantes 
do Sri Lanka, por óleo de soja, rico em POLI, reduziu as 
concentrações plasmáticas de CT, LDLc e TG em indivíduos 
normolipidêmicos. O mesmo resultado foi observado com 
óleo de milho em indivíduos dislipidêmicos.219

Além disso, estudos mostrando elevação das concentrações 
de HDLc com consumo de coco mostraram aumento 
concomitante de LDLc, o qual sabidamente eleva o risco CV.374

Sabe-se que os ácidos graxos SAT ativam vias de sinalização 
inflamatória, bem como ERE, autofagia e apoptose, por meio 
da ativação dos receptores Toll-like (TLRs), ligados à resposta 
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imune inata.375 Os TLRs fazem o reconhecimento de padrões 
moleculares associados a patógenos (PAMPs), como o LPS, 
presente na parede celular de bactérias gram-negativas, e 
alertam o sistema imunológico. Quando ativados, os TLRs 
deflagram sinalização que culmina com a transcrição e 
secreção de citocinas pró-inflamatórias.375 

 O ácido láurico, dentre os ácidos graxos SAT, é o que possui 
maior potencial inflamatório.241 Estudo in vitro em macrófagos 
mostrou que o ácido láurico induziu ativação de NF-κB, 
acarretando aumento da expressão de ciclo-oxigenase 2 (COX 
2) por meio da ativação de TLR 2 e 4.376 A capacidade do ácido 
láurico em ativar vias inflamatórias, por meio da ativação de 
TLR4 levando a secreção de citocinas inflamatórias e ativação 
de células T, já foi descrita em diferentes tipos celulares.241, 377

Estudo que comparou o efeito do consumo de óleo de coco, 
palma ou oliva por 5 semanas em parâmetros inflamatórios 
de indivíduos normocolesterolêmicos não observou diferença 
nas concentrações plasmáticas de homocisteína e marcadores 
inflamatórios como TNF-α, IL-1β, IL-6, INF-γ e IL-8. Entretanto, 
nesse estudo, o desvio padrão foi excessivamente grande, 
podendo ter mascarado diferenças no perfil inflamatório.370

Valente et al.378 avaliaram o efeito agudo de dieta rica em 
óleo de coco comparado ao azeite de oliva em 15 mulheres 
com sobrepeso, e não observaram diferença com relação ao 
metabolismo energético e oxidação lipídica.

Com relação às propriedades antioxidantes atribuídas aos 
polifenóis presentes no óleo de coco virgem, os estudos são 
ainda preliminares, realizados, em sua maioria, em animais 
experimentais, não podendo ser traduzidos para humanos. 

Até o momento não há na literatura estudos clínicos 
randomizados e controlados e estudos epidemiológicos que 
avaliem o efeito do óleo de coco no perfil lipídico, inflamatório 
e desfecho cardiovascular. Desta forma, não há evidência 
para sua indicação em substituição a outros óleos vegetais 
ricos em INSAT. 

11.2. Óleo de Palma 
O óleo de palma, juntamente com as gorduras 

interesterificadas, vem sendo amplamente utilizado pela 
indústria em substituição ao uso de gordura trans nos 
alimentos. Apesar de se tratar de óleo vegetal, o óleo de palma 
é composto por ácidos graxos SAT (45% de ácido palmítico 
e 5% de ácido esteárico) e INSAT (40% ácido oleico e 10% 
ácido linoleico). Dessa forma, o aumento no consumo direto 
de óleo de palma, ou indireto, por meio da ingestão de 
produtos industrializados, contribuirá para maior consumo 
de SAT que elevam o risco CV.

Em humanos, o consumo de dieta enriquecida com 
óleo de palma elevou as concentrações plasmáticas de CT 
e LDLc, comparado ao consumo de óleo vegetal rico em 
INSAT.379 Metanálise de estudos de intervenção verificou que, 
em comparação ao consumo de óleos vegetais com baixas 
concentrações de saturados, como canola, soja e oliva, o 
óleo de palma elevou as concentrações de CT, LDLc, e, de 
forma modesta, HDLc, resultados condizentes com o efeito 
de ácidos graxos SAT no perfil de lipoproteínas. Comparado 
ao consumo de gordura trans, a elevação do HDLc foi mais 
proeminente, uma vez que o consumo de trans reduz suas 

concentrações.380 Por outro lado, o consumo de óleo de palma 
parece ter efeitos semelhantes ao consumo de gordura animal 
em relação aos lípides plasmáticos.380,381

O consumo de óleo de palma deve ser mantido dentro 
do percentual de recomendação de consumo de SAT. Apesar 
de vegetal, o óleo de palma é bastante rico em palmítico e, 
dessa forma, parece se comportar de modo semelhante às 
gorduras de origem animal. 

11.3. Chocolate 
O chocolate é obtido da semente do cacaueiro, 

proveniente principalmente de países da América do Sul e 
costa oeste da África. Além de cacau, manteiga de cacau, 
açúcar, leite e lecitina, outros ingredientes como castanhas, 
cereais e frutas podem ser incorporados na fabricação do 
chocolate, caracterizando-o como produto de alta densidade 
energética, rico em carboidratos e gorduras. O chocolate 
também contém polifenóis e minerais, tais como potássio, 
magnésio, ferro e zinco. Aproximadamente 63% da gordura 
do cacau é constituída pelos ácidos graxos SAT esteárico 
(34%) e palmítico (27%). Os 37% restantes estão sob a forma 
de MONO (33,5%) e POLI (3,5%).382 

Por ser rica em esteárico, a gordura do cacau exerce 
efeito neutro sobre a colesterolemia. Estudo em humanos 
que investigaram o consumo alimentar mostram que, em 
comparação a palmítico, o consumo de esteárico reduziu as 
concentrações plasmáticas de CT e LDLc de forma similar 
ao ácido oleico. Além disso, o consumo de esteárico elevou 
as concentrações de oleico em CE e TG plasmáticos,383 isso 
porque o esteárico é rapidamente convertido a oleico no 
fígado pela ação da SCD1.48 Dados mais recentes do estudo 
EPIC mostraram associação positiva entre as concentrações 
de esteárico em fosfolípides plasmáticos tanto para risco 
de doença coronariana108 como de DM2.14 Entretanto, 
deve-se considerar que o esteárico é também produzido 
endogenamente pela lipogênese de novo (DNL).

O consumo de esteárico parece ter efeito neutro sobre 
a colesterolemia; todavia, deve-se levar em conta que o 
chocolate é também fonte de calorias e de açúcar simples, 
podendo contribuir para o ganho de peso e aumento do 
risco CV. 

11.4. Manteiga
A manteiga é formada a partir do creme obtido do 

desnatamento do leite; desta forma, sua gordura advém 
exclusivamente de gordura láctea. Em uma porção de 
manteiga, cerca de 51,5% dos ácidos graxos são saturados, 
entre eles destacam-se palmítico (24%), esteárico (10%), 
mirístico (8%) e láurico (2%), sendo o restante composto por 
MONO (22%) e POLI (1,5%).25

Estudo randomizado que avaliou impacto do consumo 
de SAT proveniente de manteiga em comparação a dietas 
isocalórica ricas em INSAT, no risco cardiometabólico, mostrou 
que o consumo de manteiga elevou as concentrações de CT, 
LDLc e ApoB.384 Em estudo de coorte prospectivo, com mais 
de 26.000 indivíduos, o consumo de manteiga, juntamente 
com leite e derivados, foi inversamente associado à incidência 
de DM2.385 Em duas outras coortes, acompanhadas por 10 e 
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20 anos, não foi encontrada associação entre o consumo de 
manteiga e DCV.386,387 Entretanto, deve-se ressaltar que na 
coorte do estudo MESA,387 mesmo no maior quintil, a mediana 
de consumo de manteiga foi inferior a 5 g/dia por pessoa.

Revisão sistemática de estudos de coorte de alto grau 
de evidência não observou associação entre o consumo de 
manteiga e risco de DCV, DAC e AVC. Por outro lado, verificou 
associação inversa com risco de DM2.388 

Os resultados dos estudos devem ser interpretados com 
cautela, uma vez que se tem bastante consolidada as ações 
dos ácidos graxos SAT em lípides plasmáticos e saúde CV. O 
uso de manteiga deve estar inserido em padrão alimentar 
saudável e individualizado, considerando o valor calórico 
agregado, e buscando adequação do peso quando necessário. 

11.5. Lácteos
O leite e seus derivados são importante fonte de cálcio e 

proteína de alto valor biológico. Por outro lado, o consumo 
de lácteos integrais pode elevar o consumo de ácidos graxos 
SAT, especialmente mirístico, que possui forte correlação com 
aumento do risco CV. O consumo de lácteos desnatados é 
parte das recomendações da dieta DASH, padrão alimentar 
originalmente desenvolvido para o tratamento de hipertensão, 
que, por apresentar benefícios cardiometabólicos,389 é 
recomendado como plano saudável para todos os adultos.390

Mais recentemente, estudos têm demonstrado que o 
consumo de lácteos se associa inversamente ao risco de 
DM214,391 AVC392 e DCV.110 Nesses estudos, as concentrações 
plasmáticas dos saturados pentadecanoico (15:0) e 
heptadecanoico (17:0) foram utilizadas como marcadores de 
consumo de lácteos, uma vez que, por não serem sintetizados 
endogenamente, estes devem ser obtidos da dieta, sendo os 
lácteos sua principal fonte. 

É importante ressaltar que a matriz alimentar é 
fator determinante no risco CV, uma vez que, além de 
macronutrientes, os alimentos fornecem micronutrientes e 
fibras que, quando inseridos no contexto do padrão alimentar 
saudável, contribuem para desfecho CV favorável. Por outro 
lado, a inclusão de alimentos industrializados, ricos em açúcar 
simples, refinados e aditivos, como corantes, conservantes e 
espessantes, podem impactar negativamente no risco CV. Além 
disso, o uso de fármacos hipolipemiantes, como as estatinas, 
pode atenuar ou até mesmo mascarar os efeitos do consumo 
de SAT sobre o risco CV.106 

11.6. Carnes
As principais carnes consumidas são de boi, frango e 

suínos, e, do ponto de vista nutricional, são importantes fontes 
de proteínas de alto valor biológico, fornecendo todos os 
aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. A quantidade de 
gordura, bem como a distribuição de ácidos graxos, varia de 
acordo com o animal e o tipo de corte. De maneira geral, as 
carnes contêm principalmente MONO e SAT (especialmente 
palmítico e esteárico) e uma pequena quantidade de POLI.25, 28

Associação positiva entre consumo de carnes e risco CV 
foi observada em alguns estudos,110 mas não em outros.393 
Estudo conduzido em mais de 780 indivíduos verificou que o 

consumo de carnes vermelhas e processadas se correlacionou 
a padrão alimentar menos saudável, porém não se associou 
a marcadores de risco de DCV e DM2.394 Já estudo de 
coorte prospectivo, com mais de 74 mil indivíduos, mostrou 
associação entre maior consumo de carnes (processadas e 
não processadas) e aumento do risco de mortalidade CV 
(tal associação ocorreu mesmo nos indivíduos com maior 
consumo de frutas e vegetais).395

O aumento do risco de mortalidade total e por DCV 
foi associado ao maior consumo de carnes vermelhas e 
processadas, mas não ao consumo isolado de carnes não 
processadas em duas metanálises.396,397 Carnes processadas 
são também ricas em sódio e compostos nitrogenados, como 
nitratos, que podem contribuir para seu efeito deletério 
no risco CV, em razão de seus efeitos em pressão arterial e 
função endotelial.

Já está bem estabelecido que o alto consumo de carnes 
vermelhas e processadas se associa ao aumento de risco CV, razão 
pela qual sua ingestão deve ser moderada e estar de acordo com 
o total de ácidos graxos SAT recomendados na dieta.

12. Microbiota Intestinal
As dietas hiperlipídicas, especialmente aquelas ricas em 

ácidos graxos SAT, são capazes de alterar a composição 
da microbiota intestinal,398-400 induzir diminuição de 
diversidade bacteriana, aumento da permeabilidade intestinal, 
endotoxemia metabólica e inflamação sistêmica de baixo 
grau,401-407 influenciando no desenvolvimento de diversas 
doenças crônicas como obesidade, diabetes e aterosclerose.408 
A perda da integridade do epitélio intestinal permite que 
o LPS, proveniente da membrana celular de bactérias 
gram-negativas, transloque para o plasma, culminando em 
endotoxemia metabólica.401,403. 

Já se observou que o maior consumo de dietas ricas em 
ácidos graxos SAT aumenta a permeabilidade paracelular 
intestinal, por interferir em proteínas do complexo das 
tight-junctions (TJ), e com isso elevam as concentrações 
plasmáticas de LPS.409,410 Alterações na permeabilidade 
intestinal estão relacionadas com a regulação das TJ, complexo 
proteico que mantém as junções célula-célula no epitélio 
intestinal, formando uma barreira contra a passagem de 
macromoléculas.411

Estudo em camundongos observou que dieta rica em SAT 
induziu maior formação de ácido taurocólico, o que permitiu 
a expansão de bactérias redutoras de sulfato, como a Bilophila 
wadsworthia, efeito que não foi observado com dieta rica em 
POLI. Este estudo mostra que a alteração na composição de 
ácidos biliares, pelo tipo de gordura da dieta, pode acarretar 
disbiose, comprometendo a homeostase do hospedeiro.400 

O aumento da permeabilidade intestinal induzido pela 
dieta rica em gordura, principalmente de ácidos graxos 
SAT, induz alteração da microbiota intestinal e aumento da 
resposta inflamatória, deflagrada pela ativação do TLR4 pelo 
LPS.412 Outro mecanismo pode estar associado à diminuição 
da secreção da enzima IAP (Intestinal alkaline phosphatase) 
pela borda em escova do duodeno, a qual é responsável por 
detoxificar o LPS protegendo contra endotoxemia.413
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Estudo experimental demonstrou que a dieta hiperlipídica, 
especialmente quando associada à dieta rica em açúcar, 
induz disbiose, inflamação no epitélio intestinal e altera a 
ativação da via vagal aferente, ações que podem impedir a 
regulação adequada da ingestão de alimentos, contribuindo 
para hiperfagia e desenvolvimento de obesidade.414 

12.1. Padrões Alimentares e Microbiota Intestinal 
Os componentes da dieta exercem importante impacto 

sobre o perfil da microbiota. Desta forma, os diferentes 
padrões alimentares são capazes de modular a microbiota 
intestinal de forma distinta. 

Estudo que investigou a associação de variáveis   dietéticas 
com a microbiota intestinal identificou 97 nutrientes associados 
aos dados de abundância relativa ou com a presença/ausência 
de microbiomas. Os nutrientes foram ordenados em quatro 
grupos: aminoácidos e colina; carboidratos; gorduras; e fibras 
e vegetais. Observou-se que os grupos gorduras versus fibras 
associaram-se de forma antagônica com a abundância de 
bactérias,415 ou seja, aqueles que se associaram positivamente 
com gordura tendem a se associar negativamente com 
fibras. O mesmo padrão de associação foi visto para o 
grupo aminoácidos e proteínas versus carboidratos e grupo 
gordura versus carboidratos. Além disso, as taxas microbianas 
correlacionadas ao IMC também se correlacionaram com 
maior consumo de gordura e ácidos graxos SAT.415 

Recente estudo randomizado, conduzido em 217 
indivíduos saudáveis, comparou o efeito de dietas 
isocalóricas, contendo concentrações crescentes de gordura 
(20%, 30% e 40%) e a mesma quantidade de fibras (14 g/
dia).416 A dieta rica em gordura aumentou as concentrações 
fecais de ácido palmítico, esteárico e araquidônico. Este 
último foi positivamente associado com aumento das 
concentrações plasmáticas de mediadores inflamatórios 
como PCR e prostaglandina E2 (PGE2) e tromboxano 
B2 (TXB2), ambos derivados do ácido araquidônico. 
Um resultado importante deste estudo é o fato de que, 
mesmo com quantidades adequadas de fibras na dieta, o 
alto consumo de gorduras impediu a formação de ácidos 
graxos de cadeia curta (AGCC) pelas bactérias.416 Além 
disso, neste estudo, o maior consumo de gordura reduziu 
a diversidade bacteriana. 

12.2. Importância do Padrão Alimentar na Síntese de 
Ácidos Graxos de Cadeia Curta 

A produção de hidrolases glicosídicas, responsáveis pela 
quebra de determinados sacarídeos, é muito limitada no 
organismo humano. Por outro lado, determinadas bactérias 
intestinais codificam enzimas capazes de digerir uma ampla 
gama de polissacarídeos, como as fibras.417 A fermentação das 
fibras solúveis promove a formação de AGCC, principalmente 
propionato (C3), acetato (C4), butirato (C5), que, além de 
servirem como substrato energético para os colonócitos, 
exercem ações sistêmicas, como o favorecimento da 
homeostase da glicose.418,419 

A presença de AGCC induz secreção de incretinas 
intestinais, como GLP-1 e PYY, que atuam no sistema nervoso 
central (SNC) promovendo saciedade e diminuição do 

consumo alimentar, diminuição do tempo de esvaziamento 
gástrico, aumento do trânsito intestinal, além de estimular a 
síntese e a secreção de insulina pelo pâncreas.418

A redução no consumo de fibras pode impactar a 
composição da microbiota intestinal e a produção de AGCC. 
Estudo prospectivo, realizado em 17 indivíduos obesos, avaliou 
o impacto de duas dietas hiperproteicas e hiperlipídicas e 
pobres em fibras. Os dados mostram que ambas as dietas 
diminuíram a produção fecal de AGCC, e aumentaram a 
concentração de ácidos graxos de cadeia ramificada, ácido 
fenilacético e compostos nitrosos, metabólitos deletérios para 
a saúde do cólon.420 

13. Colesterol Alimentar 

13.1. Concentração Plasmática de Lípides e Lipoproteínas
A relação entre o colesterol da dieta e o CT plasmático tem 

sido evidenciada como sendo linear em estudos observacionais 
de coortes.421,422 Entretanto, estudos observacionais apresentam 
limitações, tais como a presença de variáveis de confusão que 
podem ampliar correlações positiva ou negativa e a existência 
de vieses de seleção.423 Além disso, o consumo de colesterol 
na dieta geralmente está associado a aumento do consumo 
de ácidos graxos SAT, que sabidamente aumentam o LDLc e 
o risco de DCV.424 

Nos últimos anos, tem havido intenso questionamento 
sobre o papel do colesterol alimentar na incidência de 
complicações ateroscleróticas. Em resposta a isso, a AHA 
deixou de limitar o consumo de ovos como forma de proteção 
contra as DCV. Assim, as Diretrizes Dietéticas para Americanos 
retiraram a recomendação de que se restringisse a ingestão 
de colesterol a não mais do que 300 mg por dia.7 Entretanto, 
sugerem que o colesterol da dieta permanece importante e 
deve ser considerado para elaboração de padrões alimentares 
saudáveis. Enfatizam ainda que o consumo de colesterol 
proveniente da dieta deve ser o menor possível, como 
recomendado pelo Instituto de Medicina.425 Como referido, 
em geral, as fontes alimentares que contêm altas quantidades 
de colesterol são também ricas em ácidos graxos SAT, tais 
como carnes gordurosas e laticínios ricos em gorduras. Assim, 
a recomendação foca na limitação de gorduras saturadas em 
menos de 10% ao dia, que deve ser suficiente para limitar 
também o colesterol alimentar.7

Vale ressaltar que nem todas as pessoas reagem da mesma 
forma ao consumo do colesterol alimentar, pois a resposta 
é altamente variável, dependendo de fatores genéticos e 
metabólicos426,427 As respostas do perfil lipídico ao colesterol 
alimentar foram examinadas em 19 estudos de intervenção. 
O consumo de colesterol, oriundo principalmente de 
ovos, levou a aumento tanto do LDLc como do HDLc, 
resultando em aumento discreto da relação LDLc/HDLc. 
Entretanto, a análise dessa relação pode ser muito simplista, 
uma vez que, enquanto o LDLc é excelente marcador 
do risco cardiovascular e modificações de suas taxas 
mostram importante relação com o risco cardiovascular, as 
alterações do HDLc não expressam possíveis mudanças da 
funcionalidade das partículas de HDL, que sabidamente vão 
muito além do transporte reverso do colesterol.428
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O consumo de colesterol até 400 mg/dia, proveniente 
do ovo, não está associado ao aumento das concentrações 
plasmáticas de triglicérides em indivíduos acima do peso 
portadores de diabetes ou pré-diabetes.429

13.2. Risco de Desenvolvimento de Diabetes Melito Tipo 2
Estudos observacionais e randomizados apresentam resultados 

conflitantes a respeito da associação entre o consumo alimentar 
de colesterol e risco de DM2. Estudo caso-controle demonstrou 
aumento de 2 vezes no risco de DM2 nos indivíduos que 
consumiram 3 a 4,9 ovos/sem e de 3 vezes nos que consumiram 
mais de 5 ovos/sem, após ajustes de fatores de confusão como 
IMC, história familiar de diabetes, tabagismo, atividade física e 
concentração plasmática de triglicérides.430 Investigação que 
utilizou dados de dois estudos prospectivos e randomizados 
Physicians’ Health Study I (1982-2007) e Women’s Health 
Study (1992-2007) demonstrou que, durante o período de 
seguimento (20 anos em homens e 11,7 anos em mulheres), o 
desenvolvimento de diabetes foi maior nos que consumiram mais 
de 5 ovos por semana nos homens e acima de 7 ovos por semana 
nas mulheres, após ajustes multivariados.431 No entanto, outros 
estudos com populações de diferentes regiões não evidenciaram 
a mesma associação. Estudo prospectivo na população japonesa 
(Japan Public Health Center-based Prospective Study), com 
seguimento de 5 anos, concluiu que a alta ingestão alimentar 
de colesterol ou de ovos não foi associada ao maior risco de 
DM2.432 Resultados opostos foram observados na população 
masculina do Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study, 
com seguimento de 19,3 anos, na qual o maior consumo de 
ovos foi associado ao menor risco de DM2.433

No estudo Jackson Heart Study, que avaliou a população 
afro-americana, constatou-se maior prevalência de DM2 nos 
que consumiram maior quantidade de ovos (> 5 ovos/sem vs. < 
1ovo/mês), porém, análise prospectiva não mostrou associação 
entre o consumo de ovos e incidência de DM.434

Entre as revisões sistemáticas e metanálises que avaliaram 
indivíduos saudáveis também não houve consenso da associação 
do consumo de ovos e maior risco de DCV e DM2.435,436 Em 
parte, esses resultados podem ser explicados por fatores de 
confusão como a ingestão de gordura saturada e quantidade 
calórica, que favorecem o ganho de peso e o desenvolvimento 
de síndrome metabólica.437

13.3. Risco de Doenças Cardiovasculares em Diabetes 
Melito Tipo 2

Outra questão também em discussão é o papel do 
colesterol alimentar no risco CV em indivíduos portadores 
de DM2 ou síndrome metabólica. 

Estudos observacionais e prospectivos associam o 
consumo de ovos com maior risco de DCV na população 
geral, enquanto outros demonstram a associação somente 
nos indivíduos portadores de DM2.438 Estudo de metanálise 
concluiu que o consumo de > 1 ovo/dia aumentou em 1,69 
vez o risco de desenvolver DCV comparado aos que não 
consumiam ovo ou consumiam < 1 ovo/sem. No entanto, o 
consumo de ovo não foi associado com mortalidade.439

Estudo randomizado em indivíduos pré-diabéticos ou 
DM2 (DIADEGG Study), submetidos à dieta com alto (2 ovos/

dia por 6 dias/sem) ou baixo consumo de ovos (< 2 ovos/
sem) durante 3 meses, concluiu que o maior consumo de 
colesterol alimentar não alterou as concentrações plasmáticas 
de HDLc, LDLc e CT, evidenciando também que não houve 
aumento nos fatores de risco para DCV em portadores de 
DM2.429 

Na população do NHS, demonstrou-se que, em portadoras 
de DM2, o menor consumo de colesterol alimentar, avaliado 
pela ingestão de ovos e carnes, foi associado com qualidade 
de vida mais saudável e, portanto, menor risco de DCV. 
Quando foram controlados os fatores de qualidade de vida, 
a associação entre consumo de colesterol e risco de DCV foi 
atenuada, sugerindo que a melhora na qualidade de vida 
também está associada ao risco cardiovascular, e não apenas 
a colesterol alimentar.440

Resultados baseados na população do Framingham 
Offspring Study, seguida por 20 anos, demonstraram falta de 
associação entre o consumo de colesterol alimentar e perfil 
lipídico em jejum e também no risco de DCV de indivíduos 
portadores de glicemia de jejum alterada ou DM2.441 

Análise do estudo prospectivo da população do 
estudo PREDIMED, que incluiu participantes sem eventos 
cardiovasculares prévios e acompanhados em média por 
5,8 anos, concluiu que o consumo baixo ou moderado de 
ovos não aumentou o risco de DCV tanto nos indivíduos 
portadores quanto nos não portadores de DM2.442

Resultados de estudos prospectivos randomizados e 
observacionais, assim como as revisões sistemáticas e 
metanálises, são inconclusivos para a associação entre o 
maior consumo alimentar de colesterol e maior risco de DCV 
nos casos de DM2, em virtude da grande heterogeneidade 
das populações avaliadas e metodologias aplicadas.

13.4. Impacto nas Doenças Cardiovasculares 
As evidências científicas disponíveis são conflitantes em 

relação ao impacto do consumo de colesterol no risco CV. 
Vários estudos apontam ausência de associação entre colesterol 
dietético e DAC e AVC, ainda que existam limitações para 
avaliação dos resultados.427,443,444 Em asiáticos, o maior quartil 
de consumo de colesterol alimentar não apresentou correlação 
com aumento de aterosclerose subclínica identificada pelo 
escore de cálcio.445 Em finlandeses, o consumo de mais de 
400 mg de colesterol por dia não se associou ao aumento da 
espessura da camada íntima-média da carótida ou a incidência 
de doença arterial coronária.446 Entretanto, em americanos, o 
incremento de 300 mg de colesterol na dieta-base contendo 
em média 300 mg de colesterol/dia foi associado a aumento 
de 17% do risco de incidência de DCV.447

O alto consumo de colesterol pode apresentar associação 
com o aumento do risco de desenvolvimento de DCV, sendo 
recomendado monitoramento do seu consumo, pois o 
aumento do risco pode ser dose dependente.447 

14. Ovo
O ovo é fonte alimentar de colesterol, pobre em ácidos 

graxos SAT, com alta densidade nutricional e baixo custo. O 
ovo de galinha (50 g) contém proteína de alto valor biológico 
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(7,5 g), gordura saturada (1,6 g), gordura MONO (1,8 g), 
gordura POLI (0,9 g) e cerca de 200 mg de colesterol. A 
gema do ovo é, ainda, rica em colina (147 mg), nutriente 
essencial para o fígado e funções musculares.25,448

O impacto do consumo de ovos sobre perfil lipídico é 
bastante variável.449 Em adolescentes saudáveis, o consumo 
de mais de 3 ovos por semana não está associado à alteração 
no perfil lipídico.450 Da mesma maneira, em adultos 
normolipidêmicos e fisicamente ativos, o consumo de 2 
ovos por dia não alterou as concentrações plasmáticas de 
lipoproteínas após 12 semanas de estudo.451 Por outro lado, 
metanálise realizada com 28 estudos, avaliando o consumo 
entre 5 ovos por semana até 3 ovos por dia, indicou que o 
consumo de ovos em indivíduos hiper-responsivos aumenta 
a concentração de CT em 5,60 mg/dL (95% CI: 3,11, 8,09; 
P < 0,0001), LDLc em 5,55 mg/dL (95% CI: 3,14-7,69; 
P < 0,0001), HDLc em 2,13 mg/dL (95% CI: 1,10-3,16; 
P < 0,0001), tendo efeito neutro na concentração de 
triglicérides comparado aos indivíduos que não consumiam 
ovos.452 Ainda assim, existem evidências de que o consumo 
de ovos está associado a LDLc de maior diâmetro, a qual 
apresenta menor suscetibilidade à oxidação e penetração 
no endotélio.449

No âmbito do impacto do consumo de ovos e risco de 
DCV, os achados permanecem conflitantes. Metanálise que 
avaliou o impacto do consumo de 1 ovo ao dia versus < 
2 ovos por semana no risco de DAC e AVC, em 7 estudos 
de baixa heterogeneidade, não observou associação entre 
consumo de ovos e risco coronariano.453 Por outro lado, foi 
verificada redução de 12% no risco de AVC com o maior 
consumo de ovo, sem relação dose-resposta na tendência 
de risco para AVC com o aumento do consumo de ovos.453

Em estudo de coorte na população chinesa, o alto 
consumo de ovos (7 ou mais ovos por semana) comparado 
ao baixo consumo de ovos (< 1 ovo por semana) não foi 
associado a mortalidade cardiovascular, DAC ou AVC.454 Em 
outro estudo analisando coortes de população americana, 
considerando o consumo médio de 0,5 ovo ao dia (3 a 4 
ovos/semana), concluiu-se que, com o aumento de cada 0,5 
ovo ao dia, há elevação de 6% no risco de DCV (95% IC, 
1,03-1,10) e aumento de 8% na mortalidade total (95% IC, 
1,04-1,11). No entanto, após ajuste da análise estatística para 
o consumo de colesterol, ambas as associações perderam 
significância, apresentando RR ajustado de 0,99 (95% IC, 
0,93-1,05) para incidência de DCV e RR ajustado de 1,03 
(95% IC, 0,97-1,09) para mortalidade por todas as causas.447 
A análise recente dos resultados de três estudos de corte 
prospectivos que incluiu 177.000 individuos mostrou que 
o consumo moderado de  ovo (1/dia) não foi associado 
ao aumento de risco de mortalidade ou de doenças 
cardiovasculares.455

Entre indivíduos com alto risco cardiovascular, o grau 
de aterosclerose, avaliado pela cineangiocoronariografia, 
apresentou-se menor entre indivíduos com consumo > 1 
ovo por semana em comparação aos que relataram consumir 
< 1 ovo por semana.456 De modo similar, o consumo de 2 
ovos por dia por 6 semanas não afetou a função endotelial 
de indivíduos portadores de DAC.457 

Revisão sistemática de estudos de coorte, em portadores 
de DM 2, concluiu que o consumo de 1 ovo ou mais/
dia aumentou em 69% o risco para o desenvolvimento de 
DCV (IAM, DAC, AVC e cardiopatia isquêmica) quando 
comparados com indivíduos que ingeriram < 1 ovo /semana, 
sem associação com aumento de mortalidade.439

Com relação à IC, estudo suíço analisando o resultado de 
duas coortes prospectivas concluiu que o consumo diário de 
ovo não aumentou o risco de IC entre homens e mulheres, 
porém o consumo > 1 ovo por dia aumentou em 30% o risco 
de IC entre os homens, sem ainda efeito causal definido.444

Análise conjunta das evidências atuais não é capaz de 
estabelecer relação de causalidade entre consumo de ovos 
e DCV. Entretanto, a divergência de resultados de estudos 
observacionais sugere cautela de consumo especialmente 
entre portadores de DM2 e indivíduos hiper-responsivos 
ao colesterol alimentar. Por se tratar de um alimento de alta 
densidade nutritiva e proteica, sugere-se que faça parte da 
dieta, desde que integrante de um padrão alimentar saudável. 

14.1. N-óxido de Trimetilamina nas Doenças Cardiovasculares
Estudos mostram que a microbiota intestinal está 

envolvida no desenvolvimento da DAC,458 sendo o N-óxido 
de trimetilamina (TMAO) um dos focos de pesquisa mais 
emergente sobre a progressão da aterosclerose. TMAO 
é um óxido de amina que pode ser tanto encontrado 
naturalmente na dieta como também metabolizado a partir 
da colina (abundante em ovos), carnitina (presente na carne 
vermelha), betaína, fosfatidilcolina. Esses precursores são 
convertidos em trimetilamina (TMA) no intestino delgado, 
por bactérias específicas como firmicutes, proteobactérias 
e actinobactérias presentes na microbiota intestinal.459,460 
TMA é então absorvida e oxidada em TMAO através de 
reação reversível no fígado, catalisada pela enzima flavina 
monoxigenase 3 (FMO3).461 

O peixe parece ser a maior fonte alimentar de TMAO. 
Estudos após ingestão de peixes mostram elevação nas 
concentrações plasmáticas de TMAO (50 vezes maior), quando 
comparado com outros alimentos fonte de carnitina ou colina. 
Entretanto, a excreção urinária de TMAO e dimetilamina 
(derivado de TMA) após o consumo de peixe é mais elevada 
em comparação ao consumo de carnes, laticínios, frutas, 
legumes ou grãos.462-464

Elevadas concentrações plasmáticas de TMAO foram 
correlacionadas com maior risco de grandes eventos 
cardiovasculares, prevalência de DCV, piora do prognóstico 
e aumento do risco de morte.461 Isso porque TMAO pode 
exacerbar a resposta inflamatória da parede vascular e induzir a 
produção de espécies reativas de oxigênio. Mais recentemente, 
foi demonstrado o papel do TMAO na modulação do 
metabolismo do colesterol e dos ácidos biliares, promovendo 
progresso da aterosclerose.463

Um dos mecanismos pelo qual TMAO pode contribuir para 
o avanço da DCV é aumentar a expressão de receptores do 
tipo scavenger, responsáveis pela captação de LDL oxidada, 
incluindo receptores scavenger Classe A (SR-A) e proteína de 
superfície 36 (CD36) em macrófagos, ambos com função na 
absorção do colesterol. Alguns estudos sugerem também que o 
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TMAO impede o transporte reverso do colesterol, o que pode 
contribuir para a patogênese da DCV, promovendo acúmulo 
de colesterol nos macrófagos.464

Eventos vasculares, como IAM e AVC, observados entre 
indivíduos com altas concentrações plasmáticas de TMAO, 
podem estar relacionados com aumento da atividade 
plaquetária, em virtude da liberação citoplasmática de cálcio, 
que pode predispor hipercoagulação e aumento de eventos 
trombóticos.465,466

Metanál ise com mais de 26.000 part icipantes 
acompanhados por cerca de 4 anos mostrou aumento do 
risco relativo (7,6%) de mortalidade por todas as causas por 
cada incremento de TMAO.467

Estudo recente avaliou a relação do consumo de diferentes 
fontes de proteína (carne vermelha, branca ou proteína vegetal) 
no metabolismo de TMAO. O consumo crônico de carnes 
vermelhas aumentou em mais de 3 vezes as concentrações 
plasmáticas de TMAO, bem como excreção urinária, em 
comparação aos demais grupos.468 Estudos com consumo de 
ovos não observaram associação entre o consumo de ovo e 
aumento de TMAO. Estudo com 50 participantes saudáveis 
mostrou que o consumo de 2 ovos (400 mg colina) por dia 
não alterou as concentrações plasmáticas de TMAO.460,468

14.2. Esteatose Hepática
Estudos em animais indicam que dietas ricas em colesterol 

induzem a progressão da esteato-hepatite não alcoólica, 
especialmente se associadas a dietas hiperlipídicas e 
hipercalóricas.469-472 No entanto, em seres humanos, não 
há estudos que evidenciem o efeito do colesterol alimentar 
sobre desenvolvimento de esteatose hepática. A Diretriz 
atual para o tratamento da NAFLD não faz referência em 
relação ao consumo de colesterol e a etiologia ou tratamento 
dessa doença.297

15. Gorduras Interesterificadas
As gorduras interesterificadas vêm sendo utilizadas em 

substituição aos ácidos graxos trans, os quais são preparados a 
partir da hidrogenação parcial dos óleos vegetais. As gorduras 
interesterificadas são praparadas a partir de uma base sólida 
totalmente hidrogenada que é misturada a um óleo vegetal. Para 
o preparo dessa base sólida, utiliza-se misturas de frações sólidas, 
como estearina de palma ou ácido láurico encontrado em óleo 
de coco com a parte líquida, oleína de palma.26 

A característica principal dessas gorduras é a ausência de 
ácidos graxos trans; no entanto, apresenta elevada concentração 
de ácidos graxos SAT. A interesterificação ocorre por meio de 
processo químico, que utiliza como catalisador o metóxido de 
sódio, que promove o rearranjo dos ácidos graxos na molécula 
de glicerol,26 formando triglicérides com novas propriedades 
físicas, organolépticas e químicas, com enriquecimento de ácidos 
graxos SAT na posição sn-2 do glicerol, a qual é normalmente 
ocupada por POLI nos óleos vegetais.473 Neste processo, formam-
se grande quantidade de triglicérides constituídos por 3 ácidos 
graxos saturados. Os ácidos graxos palmítico (este com maior 
frequência) e esteárico são os mais utilizados na indústria 
alimentícia em substituição à gordura trans.473

15.1. Estudos com Animais 
O consumo de dieta normolipídica contendo gordura 

interesterificada produzida a partir do óleo de soja, comparada 
com óleo de soja, por ratos Wistar durante 8 semanas 
demonstrou maior expressão de ATF3 marcador de estresse de 
retículo e maior concentração da citocina inflamatória TNF-α, 
sem diferença em relação ao ganho de peso e tolerância à 
glicose. No entanto, após 16 semanas de tratamento, observou-
se maior ganho de peso, acompanhado por maior conteúdo de 
tecido adiposo retroperitoneal e tolerância à glicose alterada no 
grupo que consumiu gordura interesterificada.474

O efeito do óleo de coco e farelo de arroz ou óleo de coco 
e de gergelim misturados ou submetidos à interesterificação 
enzimática, com proporção de ácidos graxos SAT: MONO: 
POLI 1:1:1 e razão POLI/SAT 0,8 a 1 por 60 dias, também foi 
avaliado em ratos Wistar.475 Os animais que consumiram óleos 
interesterificados apresentaram concentrações reduzidas de CT, 
LDLc e TG quando comparados com ratos alimentados com 
óleos misturados, decorrente de maior expressão hepática 
do receptor de LDL e da proteína de ligação ao elemento 
responsivo a esteroides 2 (SREBP2), que induz a síntese de 
colesterol, em comparação com a mesma gordura sem passar 
pelo processo de interesterificação.476 

O consumo crônico de dieta hiperlipídica enriquecida 
com gordura interesterificada rica em ácido palmítico por 
camundongos com ablação gênica para receptor de LDL 
demonstrou que o processo de interesterificação não alterou 
as concentrações plasmáticas de colesterol. No entanto, houve 
maior concentração de colesterol nas partículas LDL, condição 
que resultou em maior lesão aterosclerótica, juntamente com 
maior infiltrado de macrófagos na artéria desses animais.477 
Outro trabalho do mesmo grupo demonstrou que o consumo 
crônico dessas dietas, pelo mesmo modelo animal, levou a 
maior ganho de peso, expansão de tecido adiposo, hipertrofia 
de adipócitos com maior inflamação, marcado pela maior 
presença de pIKK e TNF-α.478 

Outros estudos avaliaram o efeito do consumo de dieta 
normolipídica contendo gordura interesterificada rica em ácido 
palmítico pelas fêmeas durante a gestação e lactação sobre a 
prole. Os resultados apontam que o consumo das gorduras 
interesterificadas predispõe a prole ao desenvolvimento da 
obesidade na vida adulta,479,480 indicando influência negativa 
a epigenética. Somado a esses resultados, o estudo de Misan 
et al. (2015)480 ainda constatou que os filhotes, após 90 dias de 
vida, apresentaram maior ganho de peso, menor concentração 
de EPA e maior circulação de leucócitos, ambos no cérebro, 
sem aumentar TLR4.

15.2. Estudos em Humanos
Em humanos, tanto o óleo de soja parcialmente 

hidrogenado quanto o interesterificado proporcionaram 
aumento na razão LDLc/HDLc quando comparados ao 
óleo de palma. Além da alteração nas concentrações de 
lípides plasmáticos, a gordura interesterificada exerceu um 
efeito adverso sobre o metabolismo da glicose, reduzindo a 
concentração plasmática de insulina e aumentando a glicemia 
de jejum.481 No entanto, trabalho mais recente não demonstrou 
alteração na glicemia e insulina de jejum após consumo da 
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gordura interesterificada.482 Quando, porém, comparado à 
margarina, contendo elevados teores de ácido linoleico e 
moderados de trans, o consumo de margarinas contendo 
óleo de palma (láurico, mirístico, palmítico, oleico e linoleico) 
ou óleo de palma interesterificado favoreceu o aumento nas 
concentrações de LDLc em homens hipercolesterolêmicos.483 
É provável que os diferentes resultados tenham sido obtidos 
pelo fato de a gordura interesterificada utilizada por Sundram 
et al.481 ser composta de ácido esteárico, enquanto Filippou 
et al.482 utilizaram ácido palmítico. Ambos os trabalhos 
compararam as gorduras interesterificadas com óleo de palma.

Além disso, foi demonstrado que a interesterificação 
transferiu quantidades significativas de ácido palmítico para 
a posição sn-2 e de ácidos graxos INSAT para as posições 
sn-1 e sn-3, o que foi refletido nos quilomícrons do plasma.484 

Outro estudo conduzido em mulheres demonstrou, no 
período pós-prandial, que essas gorduras induziram menor 
concentração plasmática de triglicérides em mulheres 
saudáveis menopausadas,485 em adultos jovens saudáveis486 
e em adultos hipertrigliceridêmicos,487 em comparação ao 
óleo de palma.

Com relação à influência do estado nutricional dos 
indivíduos e o consumo dessas gorduras sobre o perfil 
de lipoproteínas,488 verificou-se que a interesterificação 
aumentou a concentração pós-prandial de TG (85%) em 
indivíduos obesos, fato não observado em eutróficos, 
sugerindo que a interesterificação pode afetar indivíduos 
saudáveis de maneira diferente daqueles que já têm um risco 
para desenvolver DCV e DM2. 

Em indivíduos saudáveis, a interesterificação não alterou as 
concentrações plasmáticas de lípides, mas favoreceu a menor 
concentração do dímero D, um produto de degradação da 
fibrina associado com o risco para doença cardiovascular.489 

Até o presente momento, não há evidências científicas que 
permitam concluir o efeito do processo de interesterificação das 
gorduras sobre parâmetros metabólicos e de desenvolvimento 
da aterosclerose e desfecho cardiovascular. Contudo, é 
importante enfatizar o alto teor de ácidos graxos SAT presentes 
na gordura interesterificada, utilizada atualmente pela 
indústria de alimentos. 

16. Triglicérides de Cadeia Média 
Triglicérides de cadeia média são definidos como lípides 

estruturados compostos por uma mistura de ácidos graxos 
de cadeia saturada, contendo de 6 a 12 carbonos, formados 
por ácido caproico (C6, 1% a 2%), ácido caprílico (C8: 65% 
a 75%), ácido cáprico (C10: 25% a 35%) e láurico (C12: 1% 
a 2%).367,490 Os ácidos graxos do TCM são obtidos através 
do fracionamento dos óleos de coco ou de palma.491 Com 
exceção do láurico, os demais ácidos graxos são absorvidos 
diretamente por meio da circulação portal e, por não serem 
incoporados aos quilomícrons, não induzem elevação da 
concentração plasmática de triglicérides.491,492 O ácido láurico 
é preferencialmente transportado via linfática por meio dos 
quilomícrons.38,493 Por esse motivo, para o tratamento da 
hiperquilomicronemia familiar, em que se observa ausência 
de LPL, indica-se o uso de TCM preferencialmente composto 
por ácido caproico, caprílico e cáprico.491

17. Síndrome da Quilomicronemia Familiar
A SQF é uma doença rara, autossômica recessiva, que 

afeta 1 a 2 pessoas por milhão.494,495 Caracteriza-se por 
hipertrigliceridemia grave, mesmo em jejum, devido à 
deficiência da enzima LPL, ou de outras proteínas necessárias 
para a atividade normal da lipase. As mutações mais comuns 
na SQF são encontradas nos genes: LPL, APOA5, GPBIHBP1 
(do inglês, Glycosylphosphatidylinositol Anchored High 
Density Lipoprotein Binding Protein 1), APOC2, LMF1 (Lipase 
Maturation Factor 1), em homozigose, mas também podem 
ser heterozigotos duplos ou compostos, para mutações em 
diferentes genes que causam SQF.496-498 As concentrações 
de triglicérides são frequentemente de 10 a 100 vezes 
aquelas encontradas em indivíduos normais (<150 mg/dL), 
podendo variar de 1500 a 15000 mg/dL, ou maiores.499,500 
A hipertrigliceridemia na SQF resulta da incapacidade em 
metabolizar os TG e outras gorduras. Normalmente, os 
TG são metabolizados por uma via dependente da LPL.500 
Embora exista uma via independente da LPL, esta não é 
suficiente para compensar a perda da função da LPL. Na 
SQF, o acúmulo de quilomicrons e seus remanescentes não 
pode ser metabolizado e se acumula no plasma. No pâncreas 
ocorre um comprometimento do fluxo sanguíneo, ativação 
do processo inflamatório, resultando em pancreatites,501-503 
representando 10% de todas as causas de pancreatite501. 
Esses pacientes com pancreatites induzidas por TG elevados 
apresentam quadros mais graves, internações mais longas, 
necessidade de permanência em terapia intensiva, altas taxas 
de evolução para necrose pancreática e, maior frequência 
de falência de órgãos e mortalidade.504 A pancreatite pode 
também evoluir para a forma crônica, com insuficiência 
pancreática exócrina e endócrina, incluindo diabetes 
pancreático (tipo 3c), que pode ser fatal. Dores abdominais 
recorrentes, lipemia retinalis, hepatoesplenomegalia, plasma 
lipêmico, xantomas eruptivos, além de má qualidade de vida 
são outros achados comuns.505-510 Como esses pacientes não 
são capazes de metabolizar os TG, a orientação nutricional 
atual consiste de dieta com muito baixo teor de gorduras (de 
<10-15% das calorias totais, ou cerca de 15-20 g de gorduras 
por dia), restrição a carboidratos refinados, e retirada de 
álcool.511  Adicionalmente,   indivíduos portadores de FCS, 
de todas as idades, devem ser regularmente monitorados 
quanto ao consumo de micronutrientes, particularmente as 
vitaminas lipossolúveis.511 Dependendo da tolerabilidade 
individual, os TCM podem ser indicados para aporte calórico 
da dieta.491 Os medicamentos que sabidamente elevam os 
TG também devem ser usados com cautela, como diuréticos, 
beta-bloqueadores, corticosteroides sistêmicos, retinóides, 
sequestrantes de ácidos biliares, inibidores de protease, anti-
depressivos (sertralina). A suplementação com ácidos graxos 
ω3 e outros medicamentos utilizados para tratamento das 
hipertrigliceridemias tem resultado inconsistente na redução 
dos TG.512-514

18. Aspectos Práticos da Intervenção Nutricional
A composição nutricional da dieta deve ser ajustada de 

acordo com os objetivos propostos para cada indivíduo, 
considerando as necessidades calóricas e preferências 
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individuais e culturais. Diversas estratégias nutricionais são 
capazes de contribuir para prevenção cardiovascular, tendo como 
preceito a exclusão de trans, adequação do consumo de SAT e, 
proporcionalmente, maior consumo de gorduras INSAT, além de 
incentivo ao consumo de frutas, hortaliças e grãos integrais.9,515

Alimentos de origem animal – tais como carnes, leite e 
derivados – contêm naturalmente maior teor de ácidos graxos SAT, 
enquanto óleos vegetais apresentam elevado teor de INSAT, com 
exceção do óleo de coco e palma, os quais são ricos em SAT. Entre 
os óleos vegetais (Tabela 1), destacam-se os óleos de soja, canola 
e milho, os quais apresentam boa distribuição de ácidos graxos, 
sendo que o óleo de soja e canola apresenta vantagem adicional 
ao milho pelo menor teor de ácidos graxos SAT e maior conteúdo 
de ALA (ω3), o qual é essencial para humanos e é precursor de 
EPA e DHA, também encontrados em peixes (Figuras 1 e 2).

A quantidade de gorduras das carnes varia em função do 
tipo de corte, sendo assim, cortes magros, como lombo e filé 
mignon suíno, apresentam teor de gorduras saturadas similar 
a cortes bovinos comumente recomendados como patinho 
e alcatra (Figura 3), possibilitando ampliação das opções de 
consumo de alimentos fonte de proteínas na alimentação com 
enfoque cardioprotetor.

Produtos lácteos produzidos com leite integral apresentam teor 
de gorduras saturadas maior que aqueles produzidos com leite 
desnatado ou parcialmente desnatado. Com relação aos queijos, 
aqueles com menor teor de água e mais duros, como parmesão, 
proporcionalmente, apresentam maior concentração de SAT em 
comparação a requeijão cremoso, queijo minas frescal e ricota 
(Figura 4). A escolha entre o tipo do produto deve considerar o 
tamanho da porção, uma vez que mesmo produtos lácteos com 
menor teor de gordura poderão ser importantes fontes de SAT 
se consumidos em grande quantidade. 

A orientação nutricional deve capacitar o indivíduo quanto ao 
conhecimento da composição dos alimentos, especialmente os 
processados, uma vez que um mesmo produto pode apresentar 
variações na quantidade e tipo de nutrientes, especialmente 
gorduras, em função de seu fabricante (Tabela S1, Material 
Suplementar). Nesse contexto, a adequada rotulagem dos 
alimentos torna-se fundamental para os processos de educação 
nutricional e liberdade de escolha do consumidor. Outro ponto 
importante a ser considerado é a forma de preparo dos alimentos, 
pois preparações fritas podem incorporar grande quantidade 
de gordura, aumentando consideravelmente o valor calórico. 
Importante enfatizar que óleos vegetais, fontes de ω3 e ω6, não 
devem ser substituídos por óleos tropicais, (palma e coco), ou 
por gorduras de origem animal (banha e manteiga), por serem 
ricos em SAT e por não fornecerem quantidades adequadas de 
ácidos graxos essenciais à dieta. Esta orientação está alinhada 
com a última recomendação da AHA para prevenção do risco 
cardiovascular8,9 e com a Diretriz da ESC/EAS, que recomenda 
o uso ocasional em pequenas quantidades de óleos tropicais.10

Por fim, deve-se ter cautela quanto à recomendação 
do uso de suplementos alimentares que não tenham o seu 
benefício comprovado cientificamente. Assim, estratégias 
não farmacológicas para redução do risco cardiovascular 
devem considerar as evidências disponíveis que apontem para 
benefício, segurança, custo, tolerabilidade, além de possíveis 
efeitos de interação fármaco-nutriente. Outro ponto importante 
é o fato de o uso indevido de suplementos poder comprometer 

a aderência tanto ao tratamento farmacológico indicado como 
ao nutricional.516

19. Rotulagem e Ácidos Graxos TRANS
O uso da gordura trans confere uma série de vantagens 

à indústria de alimentos, tais como redução de custo, maior 
tempo de prateleira, alto ponto de fusão e ampla possibilidade 
de utilização. Entretanto, sua associação com aumento de 
risco cardiovascular já está claramente estabelecida, de forma 
que diversas diretrizes internacionais, bem como nacionais, 
recomendam sua exclusão da dieta. A redução das doenças 
crônicas não transmissíveis é um dos objetivos da Estratégia Global 
para Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde 
(Organização Mundial da Saúde [OMS]),517 que, em linha com 
diretrizes internacionais,9,10,518 recomenda a exclusão da gordura 
trans da dieta.517

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), órgão responsável pelo controle da rotulagem de 
alimentos, estabeleceu, em 2003, que o rótulo dos alimentos 
deve, obrigatoriamente, declarar a quantidade por porção 
de gordura trans presente no produto.519 Entretanto, apesar 
da obrigatoriedade, a resolução permite que alimentos que 
apresentem quantidade de trans menor ou igual a 0,2 g por 
porção possam ser declarados como isentos de trans (“zero” ou 
“não contém”). Importante ressaltar que essa tolerância pode 
acarretar aumento do consumo de trans por meio da ingestão 
elevada de alimentos declarados como isentos, mas que contêm 
valores próximos a 0,2 g por porção.520 Além disso, a porção 
estabelecida no rótulo e enquadrada como isenta de trans é, 
muitas vezes, menor que a quantidade usualmente consumida 
do produto.520

Dessa forma, é importante que o consumidor seja orientado 
para identificar a presença de gordura trans na lista de 
ingredientes, de modo a evitar o consumo dos alimentos nos 
quais estejam contidos.

20. Considerações Finais
Este posicionamento evidencia que os achados recentes 

a respeito da   ação dos ácidos graxos em vias de sinalização 
intracelulares e os resultados dos estudos clínicos e 
epidemiológicos reiteram as orientações nutricionais vigentes 
para a prevenção e tratamento de doenças cardiometabólicas. 
O grau de  recomendação e nível de evidência dos ácidos graxos 
sobre o risco cardiovascular estão demonstrados nas Tabelas 2 e 3.  
As Diretrizes internacionais preconizam retirada de ácidos graxos 
trans, redução do consumo de ácidos graxos saturados e inclusão, 
em quantidades adequadas, de alimentos fontes de ácidos 
graxos insaturados. Estudos epidemiológicos mostram que tanto 
o excesso do consumo de SAT, como a insuficiência da ingestão 
de POLI associam-se ao aumento de risco cardiovascular.  Além 
disso, o efeito do consumo dos ácidos graxos depende ainda 
do perfil alimentar em que se inserem, visto que a substituição 
de SAT por carboidratos refinados pode aumentar o risco 
cardiovascular. Por outro lado, quando a substituição isocalórica 
é feita por insaturados ou mesmo carboidratos complexos, o 
desfecho CV tende a ser favorável.  Os benefícios atribuídos ao 
perfil adequado de ácidos graxos somente são observados na 
vigência de padrões alimentares.
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Figura 1 – Conteúdo de EPA e DHA em peixes (g/100 g)

Figura 2 – Conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados e saturados em óleos vegetais (g/100 g)
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Figura 3 – Conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados, saturados e trans em carnes e ovos (g/100 g) 

Figura 4 – Conteúdo de ácidos graxos saturados totais em alimentos lácteos (g/100 g)
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Tabela 2 – Ácidos Graxos Alimentares e Risco Cardiovascular 
Recomendação Grau de recomendação Nível de evidência

Ácidos graxos trans devem ser excluídos da dieta III A

Limitar o consumo de saturados até 7% do VCT para indivíduos com aumento de risco cardiovascular, como os 
portadores de hipercolesterolemia familial e Diabetes Mellitus I A

Substituir parcialmente ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados, deve ser recomendado para otimizar 
a redução das concentrações plasmáticas de LDL-colesterol I A

Substituir parcialmente ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados ômega-6, que podem ser 
recomendados para melhorar a sensibilidade à insulina IIa B

A substituição de ácidos graxos saturados por poli-insaturados pode ser recomendado para reduzir o risco 
cardiovascular IIa A

As recomendações dietéticas devem ser feitas com base no consumo total de poli-insaturados e não apenas com 
base na relação Ômega-6/Ômega-3 IIa C

Estimular o consumo de ácidos graxos poli-insaturados Ômega-3 de origem vegetal, como parte de uma dieta 
saudável, que pode ser recomendado para reduzir o risco cardiovascular IIb B

Estimular o consumo de peixe como parte de uma dieta saudável, que deve ser recomendado para diminuir o risco 
cardiovascular I B

Óleos Tropicais (coco e palma) devem ser consumidos apenas ocasionalmente, em razão do alto teor de saturados III B

Tabela 3 – Suplementação de ômega-3 e Risco Cardiovascular 
Suplementação com ômega-3 marinho (2-4 g/dia) pode ser recomendada para hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), como parte do 
tratamento, a critério médico I B

Ômega 3 Purificado:  Suplementação com formulação a base de EPA (icosapenta-etil, 4 g/dia) em pacientes de alto risco cardiovascular com triglicérides 
elevados, em uso de estatinas, que pode ser recomendada, pois parece reduzir o risco de eventos isquêmicos, incluindo morte cardiovascular. 
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