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UMA INTERVENÇÃO FEITA POR 
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E,  HOJE,  UM CORAÇÃO BATENDO 

 PERFEITAMENTE AQUI DENTRO  

PARA APROVEITAR A VIDA LÁ FORA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

No HCor, você encontra diversos procedimentos cardiológicos: prevenção, tratamento, 

reabilitação, cirurgia cardíaca e checkups. Tudo para cuidar de você por completo.  

Entre as nossas especialidades, além da Cardiologia, estão a Oncologia, Ortopedia, 

Neurologia, Medicina Diagnóstica e, acima de tudo, o cuidar bem. 

Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.

R
e

sp
o

n
sá

ve
l T

é
cn

ic
o

: D
r.

 L
u

iz
 V

al
e

n
te

 –
 C

R
M

 4
8

2
77

Siga-nos nas redes sociais.

 www.hcor.com.br

HC_0039_19A_AN_HCORSAUDE_CARDIO_REV_21x28_AF1.indd   1 27/05/19   15:14









• Análise crítica dos estudos que 
mudaram a prática clínica recente

• Medicina Digital

Fernanda Marciano Consolim Colombo
Diretora de Publicações

José Francisco Kerr Saraiva  
Presidente da SOCESP



ISSN 0103-8559

Editora Chefe: Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Instituto do Coração/ INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP, Brasil

Conselho Editorial
Alfredo José Mansur
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Álvaro Avezum 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Amanda G. M. R. Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Angelo Amato V. de Paola
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp São Paulo, SP, Brasil
Antonio Augusto Lopes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio Carlos Pereira-Barretto
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio de Pádua Mansur
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Ari Timerman
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Benedito Carlos Maciel
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,SP,Brasil
Bráulio Luna Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital Brasil, ABC São Paulo, SP, Brasil
Bruno Caramelli   
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Carlos Alberto Buchpiguel
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(Vinculação Acadêmica) São Paulo, SP, Brasil
Carlos Costa Magalhães
Cardioclin - Clinica e Emergência Cardiologica 
São José dos Campos, SP, Brasil.
Carlos Eduardo Rochitte
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP/Hospital do Coração, 
HCOR/Associação do Sanatório Sírio, São Paulo, SP, Brasil
Carlos V. Serrano Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Celso Amodeo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Dalmo Antonio R. Moreira
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Daniel Born
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo - UNIFESP São Paulo, SP, Brasil
Dirceu Rodrigues Almeida
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Edson Stefanini
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Expedito E. Ribeiro
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade 
deMedicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fabio B. Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fausto Feres
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Felix J. A. Ramires
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Fernando Bacal
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Fernando Nobre
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo-HCFMUSP, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Flavio Tarasoutchi
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Francisco A. Helfenstein Fonseca
Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil
Francisco Rafael Martins Laurindo
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade 
deMedicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Henry Abensur
Beneficência Portuguesa de São Paulo - Setor de ensino, São Paulo, SP, 
Brasil
Ibraim Masciarelli F. Pinto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Ieda Biscegli Jatene
Hospital do Coração - HCOR São Paulo, SP, Brasil
João Fernando Monteiro Ferreira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
João Manoel Rossi Neto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
João Nelson R. Branco 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Jorge Eduardo Assef
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Nicolau
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Pachón Mateos
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo - USP, 
Hospital do Coração, Hospital Edmundo Vasconcelos, São Paulo, SP, Brasil
José Francisco Kerr Saraiva
Hospital e Maternidade Celso Pierro, São Paulo, SP, Brasil
José Henrique Andrade Vila 
Hospital de Beneficência Portuguesa, São Paulo, SP, Brasil
José L. Andrade
Instituto de Radiologia (InRad) - Hospital das Clínicas - Faculdade de 
Medicina- USP, São Paulo, SP, Brasil
José Soares Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Katashi Okoshi
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu, SP, Brasil
Kleber G. Franchini
Departamento de Clínica Médica UNICAMP - Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Leopoldo Soares Piegas
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Lilia Nigro Maia
Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP)/Hospital de Base
São José do Rio Preto, SP, Brasil
Luiz A. Machado César
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Luiz Mastrocola
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Luiz Felipe P. Moreira 
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Chiara Bertolami
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Luiz Campos Vieira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Marcus Vinicius Simões
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, SP - Brasil
Maria Cristina Oliveira Izar
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Teresa Nogueira Bombig
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Virgínia Tavares Santana 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Mauricio Ibrahim Scanavacca
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Max Grinberg
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Miguel Antonio Moretti
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Nelson Kasinsky 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Orlando Campos Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
-UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Otavio Rizzi Coelho
Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clinica Médica da FCM 
UNICAMP, São Paulo, SP, Brasil
Paola Emanuela Poggio Smanio
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Paulo Andrade Lotufo
Faculdade de Medicina e Centro de Pesquisa Clínica 
Epidemiológica da USP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo J. F. Tucci
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo M. Pêgo Fernandes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Pedro Silvio Farsky
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Raul Dias Dos Santos Filho
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Renato Azevedo Jr
Hospital Samaritano São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ricardo Ribeiro Dias
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Romeu Sérgio Meneghelo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/Hospital Israelita 
Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Rui Póvoa
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ulisses Alexandre Croti 
Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (FUNFARME)/
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio 
Preto, SP, Brasil
Valdir Ambrosio Moises
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP/Fleury Medicina e Saúde, São Paulo, SP, Brasil
Valter C. Lima
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
William Azem Chalela
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Indexada em:
LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (www.bireme.br)
Latindex – Sistema Regional de Información em Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 
(www.latindex.unam.mx)

Diretora do Conselho do Suplemento da Revista da SOCESP
Karla Fabiana Begosso Sampaio da Fonseca Carbonari - Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos, SP, Brasil.

Educação Física e Esporte
Fabiana Sant´Anna Evangelista 
Universidade de São Paulo – LESTE, SP, Brasil.
Ligia de Moraes Antunes Correa
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Enfermagem
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel 
Hospital Israelita Albert Eistein, São Paulo, SP, Brasil.
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa
Universidade Estadual de Campinas, SP, Brasil.
Farmacologia
Erika Cordeiro de Lima 
Instituto do Coração HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil.

Adriana Castello Costa Girardi 
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Fisioterapia 
Solange Guizilini
Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil.
Vera Lúcia dos Santos Alves
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, SP, Brasil.
Nutrição
Nagila Raquel Teixeira Damasceno
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
Marcia Maria Godoy Gowdak
Instituição Educacional Vera Cruz, Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo, SP, Brasil. 

Odontologia
Frederico Buhatem Medeiros
Hospital Samaritano, São Paulo, SP, Brasil.
Paulo Sergio Da Silva Santos 
Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/USP, SP, Brasil.
Psicologia
Rafael Trevizoli Neves
Hospital do Coração/ HCOR, São Paulo, SP, Brasil.
Jennifer de Franca Oliveira Nogueira
Clinica Coração Vivo, São José dos Campos, SP, Brasil. 
Serviço Social
Elaine Fonseca Amaral da Silva
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
Maria Barbosa da Silva 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,, São Paulo, SP, Brasil.



Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
São Paulo – SP, Brasil. V. 1 – 1991 –

 
1991,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A)
1992,    1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1993,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1994,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1995,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1996,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1997,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1998,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 4 (supl B), 5 (supl A), 6 (supl A)
1999,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2000, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2001, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2002, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2003, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2004, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2005, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 5 (supl B), 6 (supl A)
2006, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2007, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2008, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2009, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2010, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2011, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2012, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2013, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2014, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2015, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2016, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2017, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2018, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2019, : 1 (supl A), 2 (supl A)

ISSN 0103-8559       CDD16616.105
RSCESP 72594       NLM W1
                                                                                                                           WG100
                                                                                                                CDU 616.1(05)

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (INSS impresso: 0103-8559 e ISBN on line: 2595-4644) 
é Órgão Oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, editada trimestralmente

pela Diretoria de Publicações da SOCESP. 
Avenida Paulista, 2073 – Horsa I, 15° andar Conjunto 1512 - Cerqueira Cesar – São Paulo, SP 

CEP 01311-940/Tel: (11) 3181-7429/E-mail: socio@socesp.org.br
Website: www.socesp.org.br

As mudanças de endereço, a solicitação de números atrasados e as cartas ao Editor 
deverão ser dirigidas à sede da SOCESP.

É proibida a reprodução total ou parcial de quaisquer textos constantes desta edição 
sem autorização formal e expressa de seus editores.

Para pedidos de reprints, por favor contate: SOCESP – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo/
Diretoria de Publicações

Tel: (11) 3181-7429/E-mail: socio@socesp.org.br 
Impressão: Hawaii - Gráfica e Editora

Tiragem: 6.500 exemplares

Coordenação editorial, criação, diagramação, revisão e tradução 

Atha Comunicação e Editora
Tel.: 11 5087 9502 - 1atha@uol.com.br



DIRETORIA DAS REGIONAIS DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/Biênio 2018 - 2019

ABCDM – Biênio 2018 / 2019

Presidente    
Carla Janice Baister Lantieri 
Diretor Científico
Roberto Andres Gomes Douglas
Primeiro Secretário 
Kamal Yazbek Junior 
Segundo Secretário
Rogério Krakauer 

ARAÇATUBA – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Paulo Mesquita de Barros  
Diretor Científico
Marco Antonio Coelho Goiato 
Primeiro Secretário 
Felipe Camelo Biagi 
Segundo Secretário 
Celso Biagi 

ARARAQUARA  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Argenzia Mestria Bonfa  
Diretor Científico 
Antonio Carlos Braga de Moraes 
Primeiro Secretário 
Edson Akira Kusumoto 
Segundo Secretário 
Ricardo Barbieri Romania 

ARARAS – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Valentim Patrício Valério 
Diretor Científico 
José Joaquim Fernandes Raposo 
Primeiro Secretário 
Fabio Rodrigo Prone 
Segundo Secretário 
José Luiz Ferreira dos Santos 

BAURU – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Roberto Chaim Berber 
Diretor Científico 
Alexandre Volney Villa 
Primeiro Secretário 
Edmir José Sia Filho 
Segundo Secretário 
Lucas Sanches 

BOTUCATU  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Daniéliso Renato Fusco
Diretor Científico 
Renato Teixeira 
Primeiro Secretário 
Ricardo Mattos Ferreira 
Segundo Secretário
Guilherme de Castro Ribeiro 

CAMPINAS – Biênio 2018 / 2019

Presidente Campinas 
Fernando Piza de Souza Cannavan 

Diretor Científico 
Tiago Porto Di Nucci 
Primeira Secretária 
Carla Patricia da Silva E Prado 
Segundo Secretário 
Fernando Mello Porto 

FRANCA – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Eduardo Maniglia Puccinelli 
Diretor Científico 
Rui Pereira Caparelli de Oliveira 
Primeiro Secretário 
Rodrigo Tavares Silva 
Segundo Secretário 
Ricardo Barcelos Rached 

JUNDIAÍ – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
João Paulo de Mello Medeiros 
Diretor Científico
Marco Antonio Dias 
Primeiro Secretário 
Luis Anibal Larco Patino
Segunda Secretária 
Fátima Aparecida Lopes Pinto Denardi 

MARÍLIA  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
André dos Santos Moro 
Diretor Científico 
Pedro Beraldo de Andrade 
Primeiro Secretário 
Alexandre Rodrigues 
Segundo Secretário 
Marco Gradim Tiveron 

OSASCO  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Marcos Valerio Coimbra de Resende  
Diretora Científica 
Valeria Fontenelle Angelim Pereira 
Primeiro Secretário 
Paulo Cesar Margarido Pucci 
Segundo Secretário 
Julio Antonio Mandu da Silva 

PIRACICABA – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Juliana Barbosa Previtalli 
Diretor Científico 
José Maurício Higashi de Freitas 
Primeiro Secretário 
Bernardo Monteiro de Aguiar Giordano 
Primeiro Secretário
Dorivaldo Custódio Barbosa 

Presidente Prudente  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Antonio Claudio Bongiovani 
Diretor Científico 
Nabil Farid Hassan 
Primeiro Secretário 
Fernando Pierin Peres 

Segundo Secretário 
Mozart Alves Gonçalves Filho

RIBEIRÃO PRETO – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Antonio Vitor de Moraes Junior 
Diretor Científico 
Thiago Florentino Lascala 
Primeiro Secretário 
Flávio Cantarelli Hiss 
Segunda Secretária 
Samira Ubaid Girioli 

SANTOS – Biênio 2018 / 2019  

Presidente 
Fábio de Freitas Guimarães Guerra 
Diretora Científica 
Juliana Filgueiras Medeiros 
Primeiro Secretário 
Leonardo Martins Barroso 
Segundo Secretário 
Leandro Vieira Franco 

SÃO CARLOS  – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Meliza Goi Roscani 
Diretora Científica 
Ana Candida A. Verzola de Castro  
Primeiro Secretário
Hélio Araújo Cardoso
Segundo Secretário
Sérgio Berti

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Biênio 2018 / 2019

Presidente 
Gilmar Valdir Greque 
Diretor Científico
Marcelo Nakazone
Primeiro Secretário
Mauro Esteves Hernandes
Segundo Secretário 
Eduardo Palmegiani 

SOROCABA – Biênio 2018 / 2019

Presidente
Fernando Côrtes Remisio Figuinha
Diretor Científico 
Fábio Lourenço Moraes
Primeiro Secretário 
Péricles Sidnei Salmazo 
Segunda Secretária 
Juliana Buchmann Pereira 

VALE DO PARAÍBA – Biênio 2018 / 2019

PRESIDENTE
Pedro Henrique Duccini Mendes Trindade
Diretor Científico 
Bruno Augusto Alcova Nogueira 
Primeira Secretária 
Marcelle Sá Machado de Araujo 
Segundo Secretário
Yuri Gollino

DIRETORIA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/Biênio 2018 - 2019

Presidente                                                                                              
José Francisco Kerr Saraiva                                                                                  
Vice-Presidente                                                                                     
Roberto Kalil Filho
1a Secretário                                                                                              
Ricardo Pavanello                          
2° Secretário                                                                                              
Luciano Ferreira Drager 
1° Tesoureira                                                                                             
Ieda Biscegli Jatene                                                                
2° Tesoureiro                                                                                          
Heitor Moreno Junior                                                                                      
Diretora Científica                                                                                  
Maria Cristina Oliveira Izar           

Diretora de Publicações                                                                          
Fernanda Marciano Consolim Colombo 
Diretor de Regionais                                                                                
Aloísio Marchi da Rocha
Diretor de Qualidade Assistencial                                                   
Fernando Augusto Alves da Costa                   
Diretor de Comunicação                                        
José Luis Aziz
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais                                                 
Renato Azevedo Junior
Diretor de Promoção e Pesquisa                                                    
Álvaro Avezum                                                                    
Diretor do Centro de Treinamento e Emergências                                              
Agnaldo Pispico

Coordenador Projeto Épico                                                               
Otávio Berwanger
Coordenadores do Centro de Memórias                                     
Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Ronaldo Fernandes Rosa           
Coordenadores do Projeto Insuficiência Cardíaca                                             
Dirceu Rodrigues Almeida                                                                        
Mucio Tavares Oliveira Junior
Coordenadores do Projeto Infarto                                                               
Antonio Claudio do Amaral Baruzzi
Edson Stefanini                                         



A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão oficial 
de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP). 

O Suplemento da Revista Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo e publica artigos nas 
áreas de saúde como enfermagem, fisioterapia, educação física, 
nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, farmacologia, 
entre outras).

Trata-se de uma publicação trimestral indexada no LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 
e no Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para 
Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área de 
cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da SOCESP 
e seu Suplemento passam a partir de 2015 a ter acesso aberto.

A publicação segue os requisitos de uniformização 
recomendados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org.br). 

Os artigos, para serem aprovados, são submetidos à 
avaliação de uma comissão de revisores (peer review) que 
recebem o texto de forma anônima e decidem se haverá sua 
publicação, sugerem modificações, requisitam esclarecimentos 
aos autores e efetuam recomendações ao Editor Chefe. 

Os conceitos e declarações contidos nos trabalhos são de 
total responsabilidade dos autores. 

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo segue na íntegra a tendência internacional do estilo 
Vancouver, disponível (www.icmje.org.br). 

CATEGORIAS DE ARTIGOS
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo recebe para publicação artigos de Revisão, Revisão 
Sistemática e Meta-análise. 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo recebe para publicação: Artigo Original, 
Revisão, Revisão Sistemática, Meta-análise, Artigo de Opinião, 
Artigo de Atualização e Relato de Caso.

No caso de estudos clínicos e experimentais deverá haver 
referência explícita quanto ao cumprimento das normas éticas, 
incluindo o nome do Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou 
o estudo.

LIMITES POR TIPO DE PUBLICAÇÃO (Extensão): 
Os critérios abaixo recomendados devem ser observados 

para cada tipo de publicação. A contagem eletrônica de palavras 
deve incluir a página inicial, resumo, texto e referências.

Os manuscritos enviados deverão estar em padrão PC 
com arquivos TXT ou DOC, espaço duplo, com margem larga, 
acompanhados pela carta de autorização de publicação 
assinada pelo autor, declarando que o mesmo é inédito e 
que não foi, ou está sendo submetido à publicação em outro 
periódico.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Certifique-se de que o manuscrito se conforma inteiramente 
às instruções.

Ensaios clínicos: O periódico apoia as políticas para 
registro de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e do Comitê Internacional de Editores de Diários Médicos 
(ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 
registro e divulgação internacional de informação sobre estudos 
clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos 
para publicação, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos Registros 
de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 
pela OMS e ICMJE. Os endereços para esses registros estão 
disponíveis a partir do site do ICMJE (www.icmje.org). O número 
de identificação deve ser declarado no final do resumo.

Conflito de interesses: Conforme exigências do Comitê 
Internacional de Editores de Diários Médicos (ICMJE), grupo 
Vancouver e resolução do Conselho Federal de Medicina nº 
1595/2000 os autores têm a responsabilidade de reconhecer e 
declarar conflitos de interesse financeiros e outros (comercial, 
pessoal, político, etc.) envolvidos no desenvolvimento do 
trabalho apresentado para publicação. Devem declarar e podem 
agradecer no manuscrito todo o apoio financeiro ao trabalho, 
bem como outras ligações para o seu desenvolvimento.

Correção de provas gráficas: Logo que prontas, as provas 
gráficas em formato eletrônico serão enviadas, por e-mail, para 
o autor responsável pelo artigo. Os autores deverão devolver, 
também por e-mail, a prova gráfica com as devidas correções 
em, no máximo, 48 horas após o seu recebimento. O envio e o 
retorno das provas gráficas por correio eletrônico visa agilizar 
o processo de revisão e posterior publicação das mesmas.

Direitos autorais: Todas as declarações publicadas nos 
artigos são de inteira responsabilidade dos autores. Entretanto, 
todo material publicado torna-se propriedade da Revista, que 
passa a reservar os direitos autorais. Portanto, nenhum material 
publicado na Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo poderá ser reproduzido sem a permissão por escrito. 
Todos os autores de artigos submetidos deverão assinar um 
Termo de Transferência de Direitos Autorais, que entrará em 
vigor a partir da data de aceite do trabalho.

Organização do arquivo eletrônico: Todas as partes do 
manuscrito devem ser incluídas em um único arquivo. O mesmo 
deverá ser organizado com a página de rosto, em primeiro lugar, 
o texto, referências seguido pelas figuras (com legendas) e ao 
final, as tabelas (com legendas).

Página de rosto: A página de rosto deve conter:
a. o tipo do artigo (artigo original, de revisão ou atualização);
b. o título completo em português e inglês com até 90 

caracteres deve ser conciso, porém informativo;
c.  o nome completo de cada autor (sem abreviações); e a 

instituição a que pertence cada um deles;
d. o local onde o trabalho foi desenvolvido;
e. nome, endereço, telefone e e-mail do autor responsável 

para correspondência.
Resumo: O Resumo deve ser estruturado em caso de artigo 

original e deve apresentar os objetivos do estudo com clareza, 

Recomendações para Artigos submetidos à Revista da SOCESP:

Tipo de Artigo Resumo Número de Palavras Referências Figuras Tabelas 

Original Estruturado com até 
250 palavras 

2.500 - Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 20 10 6 

Atualização/
Revisão 

Não é estruturado com 
até 250 palavras 

4.000 - Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 60 3 2 

Editorial 0 500 0 0 0 



dados históricos, métodos, resultados e as principais conclusões 
em inglês e português, não devendo ultrapassar 250 palavras. 

Resumos Gráficos (graphical abstract) serão aceitos. A 
informação deverá ser composta de imagem concisa, pictórica 
e visual das principais conclusões do artigo. Pode ser tanto a 
figura de conclusão do artigo ou uma figura que é especialmente 
concebida para este fim, que capta o conteúdo do artigo para 
os leitores em um único olhar. As figuras incluem todas as 
ilustrações, tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, 
etc, e deve ser identificado com o nome do artigo.

O envio de resumo gráfico (graphical abstract) é opcional 
e deve ser encaminhado em arquivo separado e identificado. 
O arquivo deve ter extensão.tif e/ou jpg. Também são aceitos 
arquivos com extensão.xls (Excel);.eps;.psd para ilustrações 
em curva (gráficos, desenhos e esquemas). 

Descritores: Deve conter no mínimo três palavras chaves 
baseadas nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) 
-http://decs.bireme.br. No inglês, apresentar keywords baseados 
no Medical Subject Headings (MeSH) - http://www.nlm.nih.gov/
mesh/meshhome.html, no mínimo três e no máximo seis citações.

Introdução: Deve apresentar o assunto e objetivo do estudo, 
oferecer citações sem fazer uma revisão externa da matéria.

Material e método: Deve descrever o experimento 
(quantidade e qualidade) e os procedimentos em detalhes 
suficientes que permitam a outros pesquisadores reproduzirem 
os resultados ou darem continuidade ao estudo.

Ao relatar experimentos sobre temas humanos e animais, 
indicar se os procedimentos seguiram as normas do Comitê 
Ético sobre Experiências Humanas da Instituição, na qual a 
pesquisa foi realizada ou de acordo com a declaração de Helsinki 
de 1995 e Animal Experimentation Ethics, respectivamente. 
Identificar precisamente todas as drogas e substâncias 
químicas usadas, incluindo os nomes genéricos, dosagens 
e formas de administração. Não usar nomes dos pacientes, 
iniciais, ou registros de hospitais. Oferecer referências para o 
estabelecimento de procedimentos estatísticos.

Resultados: Apresentar os resultados em sequência lógica 
do texto, usando tabelas e ilustrações. Não repetir no texto 
todos os dados constantes das tabelas e ou ilustrações. No 
texto, enfatizar ou resumir somente as descobertas importantes.

Discussão: Enfatizar novos e importantes aspectos do estudo. 
Os métodos publicados anteriormente devem ser comparados 
com o atual para que os resultados não sejam repetidos.

Conclusão: Deve ser clara e concisa e estabelecer uma 
ligação entre a conclusão e os objetivos do estudo. Evitar 
conclusões não baseadas em dados.

Agradecimentos: Dirigidos a pessoas que tenham cola-
borado intelectualmente, mas cuja contribuição não justifica 
coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio material.

Referências: Citar as referências, restritas à bibliografia 
essencial ao conteúdo do artigo. Numerar as referências de forma 
consecutiva de acordo com a ordem em que forem mencionadas 
pela primeira vez no texto, utilizando-se números arábicos 
sobrescritos. Incluir os seis primeiros autores seguidos de at al. 

Os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo 
com o Index Medicus.
a. Artigos: Autor(es). Título do artigo. Título do Periódico. ano; 

volume: página inicial - final
Ex.: Campbell CJ. The healing of cartilage deffects. Clin 

Orthop Relat Res. 1969;(64):45-63.
b. Livros: Autor(es) ou editor(es). Título do livro. Edição, 

se não for a primeira. Tradutor(es), se for o caso. Local 
de publicação: editora; ano. Ex.: Diener HC, Wilkinson 
M, editors. Drug-induced headache. 2nd ed. New York: 
Spriger-Verlag; 1996.

c. Capítulos de livros: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo 
Editor(es) do livro e demais dados sobre este, conforme o 
item anterior.Ex.: Chapman MW, Olson SA. Open fractures. 
In: Rockwood CA, Green DP. Fractures in adults. 4th ed. 
Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. p.305-52.

d. Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. Periódico 
ano; volume (suplemento e seu número, se for o caso): 

página(s) Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in 
Parkinson’s
disease [abstract]. Lancet. 1996;34:1337.

e. Comunicações pessoais só devem ser mencionadas no 
texto entre parênteses. 

f. Tese: Autor, título nível (mestrado, doutorado etc.), cidade: 
instituição; ano. Ex.: Kaplan SJ.Post-hospital home health care: 
the elderley’s access and utilization [dissertation]. St. Louis:
Washington Univ.; 1995.

g. Material eletrônico: Título do documento, endereço na 
internet, data do acesso. Ex: Morse SS. Factors in the 
emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available 
from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Tabelas: As tabelas devem ser numeradas por ordem de 

aparecimento no texto com números arábicos. Cada tabela 
deve ter um título e, se necessário, uma legenda explicati-
va. As tabelas deverão ser enviadas através dos arquivos 
originais (p.e. Excel).

Figuras (fotografias e ilustrações): As figuras devem 
ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 
sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de 
aparecimento no texto. Para evitar problemas que comprometam 
o padrão da revista, o envio do material deve obedecer aos 
seguintes parâmetros: todas as figuras, fotografias e ilustrações 
devem ter qualidade gráfica adequada (300 dpi de resolução) 
e apresentar título e legenda. Em todos os casos, os arquivos 
devem ter extensão.tif e/ou jpg. Também são aceitos arquivos com 
extensão.xls (Excel),.eps,.psd para ilustrações em curva (gráficos, 
desenhos e esquemas). As figuras incluem todas as ilustrações, 
tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, etc, e devem 
ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

Vídeos: O envio de vídeo é opcional, e irá acompanhar a 
versão online do artigo. Deve ser encaminhado junto com o 
artigo em arquivo separado e acompanhado de legenda. Os 
vídeos devem ser enviados em formato digital MP4.

Legendas: Digitar as legendas usando espaço duplo, 
acompanhando as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 
ilustrações). Cada legenda deve ser numerada em algarismos 
arábicos, correspondendo a cada figura, e na ordem em que 
foram citadas no trabalho. Abreviaturas e Siglas:Devem ser 
precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez 
no texto. No rodapé das figuras e tabelas deve ser discriminado o 
significado das abreviaturas, símbolos, outros sinais e informada 
fonte: local onde a pesquisa foi realizada. Se as ilustrações 
já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de 
autorização por escrito do autor ou editor, constando a fonte 
de referência onde foi publicada.

Reprodução: Somente a Revista da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo poderá autorizar a reprodução dos artigos 
nelas contidos. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 
da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. 
Os artigos enviados passarão a ser propriedade da Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

Submissão de artigos: A partir de janeiro de 2015 os 
artigos deverão ser enviados para Submissão para o email:
revista @socesp.org.br para a Atha Comunicação e Editora a/c 
Flávia M. S. Pires e/ou Ana Carolina de Assis. 

Caso ocorra a necessidade de esclarecimentos adicio-
nais, favor entrar em contato com a Atha Comunicação e 
Editora - Rua Machado Bittencourt, 190 - 4º andar - CEP: 
04044-903 - São Paulo/SP, Brasil. Tel: +55 11 5087-9502/
Fax: +55 11 5579 5308.

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde identificado, 
está licenciado sob uma Licença Creative Commons
Atribuição-tipo BY-NC.



124

EDITORIAL

Caros leitores, 

Dando continuidade ao número passado, apresento agora a Revista da SOCESP 
sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares (DCV), Parte 2. Serão abordados 
temas de muita importância na prática clínica. Inicialmente o tema Marcadores de 
Lesão Vascular Subclínica irá trazer informações que elucidarão os questionamentos 
de quando e porque solicitar os métodos de imagem mais disponíveis atualmente. 
O tópico Prevenção de DCV: Onde Estamos, traz de forma sucinta um compilado de 
estudos com novas drogas ou tecnologias que tiveram resultados muito favoráveis, 
a ponto de serem incorporados como opção terapêutica em vários cenários da 
cardiologia. Intervenções não farmacológicas são destacadas em fatores de risco de 
forma individual, na cessão do Tabagismo, na Obesidade e Dislipidemia,  na Apneia 
do Aono e também na Fibrilação Atrial. Frente as novas diretrizes de Dislipidemia, 
tornou-se importante uma discussão específica sobre o tema, com destaque para o 
cálculo de novos escores, metas de redução e indicações de novos medicamentos. 
A alta prevalência de Apneia do Sono em pacientes com doenças cardiovasculares 
levou à necessidade de termos um artigo que aborde: a epidemiologia desse fator 
de risco, como fazer o diagnóstico correto, quando intervir e como acompanhar os 
pacientes com AOS. Como complemento ao uso de antiarrítmicos, a abordagem 
multifatorial da Fibrilação Atrial mostrou-se imperativa em inúmeros estudos. Assim, 
uma visão geral sobre este tema também está presente nesta edição. Por fim, as 
evidências atuais sobre prevenção da Doença Valvar Aórtica indicam que ainda não 
se tem conhecimento suficientemente robusto que reduza a progressão da doença, 
mas potenciais elementos são discutidos. Gostaria de destacar que completam 
esta edição, cinco artigos originais, um relato de caso, e uma revisão sistemática. 
Todas as publicações desta edição são contribuições excelentes para a área da 
cardiologia com certeza serão de interesse para todos que atuam com pacientes 
com DCV e seus fatores de risco.

Desejo a todos uma ótima leitura. 

Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Editora Chefe
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ERRATA

Na Revista da Socesp Volume 29 Nº 1 Janeiro/Março 2019 no Sumário onde se lê Caio Godoy Rodrigues, Augusto Scalabrini Neto. 
Leia-se Augusto Scalabrini Neto.
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MARCADORES DE LESÃO VASCULAR SUBCLÍNICA 
EM IMAGEM: QUANDO E PORQUE SOLICITÁ-LOS

MARKERS OF SUBCLINICAL VASCULAR LESION IN IMAGING: 
WHEN AND WHY TO REQUEST THEM

RESUMO
A doença aterosclerótica tem evolução lenta, o que dá a oportunidade de intervir no estilo 

de vida e até farmacologicamente na tentativa de aumentar a expectativa de vida livre de 
eventos. Para esse fim, habitualmente utilizam-se modelos de estratificação de risco baseada 
em modelos clássicos, como os critérios de Framingham, mas há um número representativo 
de eventos que acontecem em casos considerados de baixo risco. As principais dúvidas 
surgem nos casos considerados de risco intermediário, e, nessa situação, os exames de 
imagem podem auxiliar a identificar e tratar adequadamente casos de maior gravidade. 
Habitualmente, as avaliações são feitas por ultrassom das artérias carótidas (ACa) e pela 
medida do escore de cálcio por tomografia, cada um com suas particularidades e limitações 
técnicas. O desempenho dos métodos depende, em grande parte, do equipamento dispo-
nível e da expertise da equipe médica envolvida. Contudo, há claras vantagens da pesquisa 
de placas nas ACa e da quantificação da calcificação nas artérias carótidas (CAC) sobre a 
avaliação da espessura médio intimal (IMT - do inglês intima-media thickness), enquanto a 
pesquisa do grau de calcificação coronariana é recomendada em recentes diretrizes inter-
nacionais. Ao mesmo tempo, persistem algumas dúvidas se os exames têm desempenho 
distinto na estratificação de risco de infarto e acidente vascular cerebral.

Descritores: Aterosclerose; Espessura Íntima-Média Carótida; Artérias Carótidas; Placa 
Aterosclerótica. 

ABSTRACT
Atherosclerotic disease is a slowly progressive condition, thereby providing the opportunity 

to intervene in the patient’s lifestyle, and even pharmacologically, in an attempt to increase 
event-free life expectancy. To this end, risk stratification models based on classic criteria such 
as the Framingham criteria are generally used to stratify the individual patient risk, but there is a 
considerable number of events that occur in cases considered low risk. The main uncertainty 
arises in cases considered intermediate risk, and in these situations, imaging tests can help 
identify and appropriately treat cases of greater severity. The assessments are generally per-
formed using carotid artery ultrasound and the measurement of calcium score by computed 
tomography, with each method having its own particularities and technical limitations. The 
performance of the methods largely depends on the available equipment and the expertise of 
the medical staff involved. However, there are clear advantages of plaque research in carotid 
arteries (ACA) and of the quantification of calcification in the carotid arteries (CAC) over the 
evaluation of intima - medial thickness (IMT), while investigation of the degree of coronary 
calcification is recommended in recent international guidelines. Meanwhile, questions remain 
as to whether the techniques perform differently in the risk stratification of infarction and stroke.

Keywords: Atherosclerosis; Carotid Intima - Medial Thickness; Carotid Arteries; Plaque, 
Atherosclerotic. 
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INTRODUÇÃO
Na tentativa de reduzir mortes e complicações con-

sequentes à doença aterosclerótica, há o desejo de se 
identificar esta doença em sua fase subclínica, de modo a 
instituir mudanças no estilo de vida e muitas vezes iniciar o 
tratamento farmacológico para reduzir desfechos adversos. 
Para tanto, frequentemente se analisam fatores de risco 

clínicos e laboratoriais e se procede à classificação dos 
pacientes como sendo de baixo, moderado ou alto risco. 
A despeito disto, porém, há relevante discrepância entre a 
avaliação convencional de risco e a incidência de eventos 
coronários adversos, de modo que não raramente, infarto 
do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC) são 
encontrados em pacientes considerados como de risco 
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intermediário.1-3 Em decorrência deste fato, observa-se na 
prática consequências indesejáveis, seja pelo tratamento 
excessivo em indivíduos de risco reduzido,  ou por não se 
tratar de modo mais agressivo  pacientes que apresentem 
placas de ateroma e, consequentemente, tenham risco 
mais elevado.2,3 Por isso, há grande potencial para o uso 
de métodos de imagem não invasivas, que possam de-
monstrar a presença de placas de ateroma, apontando 
assim quais os casos em que há maior risco de eventos 
adversos (EA) e que efetivamente necessitam de tratamento 
farmacológico que possam diminuir eventos e aumentar a 
sobrevida destes pacientes. O objetivo deste artigo é rever 
quais métodos diagnósticos têm utilidade comprovada e 
que podem contribuir na prática clínica. 

AVALIAÇÃO DA ESPESSURA MÉDIA 
INTIMAL DAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS

A aterosclerose habitualmente compromete diferentes 
territórios arteriais, dentre eles as artérias carótidas (ACa) que, 
por sua vez, podem ser avaliadas de modo relativamente fácil 
pela ultrassonografia, uma vez que são vasos superficiais e, 
por isso, ao alcance desta forma de propedêutica.4 Desta 
forma, a identificação precoce de aterosclerose nestes vasos 
poderia ser utilizada para, efetivamente identificar quais pa-
cientes se beneficiariam de tratamento mais intenso.4 Como 
o objetivo é diagnosticar doença aterosclerótica antes da 
ocorrência de eventos cardiovasculares (ECA), os estudos 
iniciais objetivavam medir a espessura do complexo formado 
pelas camadas média  e íntima (IMT) da parede dos vasos 
arteriais. A aterosclerose promove alteração das paredes 
dos vaso em períodos que podem levar anos até o efetivo 
surgimento de placas e de qualquer manifestação clínica 
da doença dando, desta forma, a oportunidade para que se 
possa intervir na história natural da enfermidade de modo 
positivo.4,5 O ultrassom é um método seguro que não utiliza 
radiação ionizante ou meios de contraste e que apresenta as 
características de resolução espacial e temporal suficientes 
para realizar imagens das ACa, mesmo em movimento e de 
caracterizar a normalidade ou a presença de alterações na 
parede vascular consequentes ao comprometimento por 
aterosclerose, mesmo antes de haver manifestações clínicas 
da doença.6 (Figura 1) 

Diferentes estudos demonstraram correlação entre IMT 
acima de 1,0mm e maior incidência de ECA. O estudo caso 
controle Rotterdam avaliou 374 pacientes com IAM, ou AVC 
e comparou as medidas do IMT desta população com a de 
1496 casos controles e demonstrou que a área sob a curva ao 
se utilizar este índice para identificar casos de risco era 0,71 
e dos fatores de risco convencionais 0,65.7 Ao se combinar 
os dados clínicos com os de imagem, a área sob a curva 
passou a ser de 0,72 (IC95% 0,69 a 0,75).7 Mais tarde, o 
ensaio Cardiovascular Health Study Collaborative Research 
Group avaliou 5858 pacientes com 65 anos ou mais por um 
período de 6,2 anos e demonstrou que os pacientes nos 
quintis mais elevados apresentavam 3,87 vezes mais risco 
de EA (IC95% 2,72 a 5,51) do que os casos encontrados nos 
quintis inferiores e eram consistentes tanto para predizer a 
incidência de IAM ou AVC como também para o objetivo 
combinado destes diferentes desfechos.4 Este trabalho de-
monstrou ainda que o risco era elevado progressivamente 
para cada quintil de aumento da espessura da parede da 
artéria carótida com aumento do risco relativo tanto para AVC 
como para IAM.4 Meta-análise realizada por Lorenz e cols. 
analisou oito diferentes trabalhos que haviam incluído entre 
1275 e 14214 pacientes em períodos de três a 10,7 anos e 
determinou que quando o ultrassom mostrava artérias isentas 
de qualquer tipo de placa de ateroma, a evolução clínica era 
mais favorável.8  A despeito de alguma heterogeneidade nos 
estudos, os autores acreditavam que era possível afirmar 
que aumentos do IMT associava-se com pior prognóstico, 
destacando porém o fato de que este parâmetro era algo 
mais efetivos para identificar pacientes com maior risco 
de desfechos cerebrovasculares adversos do que eventos 
coronários. Ademais, os autores determinaram que a rela-
ção entre a incidência de EA e IMT não era linear, isto é, a 
evolução foi mais desfavorável quando havia espessamento 
anormal da parede das ACa, mas estes não aumentavam em 
proporção direta com o incremento da 0,10mm no conjunto 
média-íntima.8 

Outros trabalhos sugeriram que esta abordagem poderia 
ser útil para reestratificar diferentes subgrupos de pacientes. 
Cardoso e cols. acompanhando 478 brasileiros com diabetes 
tipo 2 por 10,8 anos identificaram pior prognóstico quando a 
IMT encontrava-se entre 1,5 e 1,8 vezes os valores de refe-
rência.9 Magnussen observou que, em hipertensos, quanto 
mais espesso o conjunto média-íntima, maior a incidência de 
ECA, mas chamava a atenção para o fato de que o valor de 
0,9mm como limite superior da normalidade talvez fosse con-
servador e destacava a dificuldade de padronizar a obtenção 
e a análise das imagens, para evitar conclusões errôneas.10 
O potencial desta medida em mulheres foi documentada por 
Timóteo e associados que identificaram relação positiva entre 
este IMT e incidência de EA em 300 casos, mas destacaram 
que o acréscimo não era muito expressivo (área sob a curva 
0,68  - IC 95% 0,576-0,701, p< .001).11 

Nambi e cols. mediram a IMT em 13145 pacientes e 
observaram reclassificação do risco em 23% dos casos, 
sendo o impacto maior em homens do que em mulheres. 
Por outro lado, afirmaram que a pesquisa da presença de 
placas de ateroma nas ACa poderia ser um método mais 
efetivo de estratificação de risco.12 

Figura 1. A presença de aterosclerose promove diversas alterações na 
estrutura das artérias, dentre elas o aumento da espessura do complexo 
médio-intimal (IMT) que pode ser avaliado pelo ultrassom vascular. Neste 
exemplo, a linha amarela mostra a medida de um paciente que apresenta 
aumento do IMT, que equivale a 1,4mm (VN<1,0mm).
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Outras evidências e meta-análises, porém, questionaram 
a real contribuição clínica da IMT. Revendo trabalhos que, no 
total, incluíram 45828 pacientes no total, demonstrou-se que 
o exame permitiu a reclassificação adequada de apenas 0,8% 
da população no tocante à chance de ECA.13 Estas incon-
sistências podem, pelo menos em parte, serem provocadas 
por diferenças nas técnicas de registro dos exames. Alguns 
estudos realizam medidas nas porções proximais das ACa, 
outros nos segmentos distais, certos ensaios fazem múltiplas 
medidas, outros medida única, além de outras imprecisões 
que podem impactar a interpretação dos resultados.14 Con-
siderando-se que a aterosclerore não compromete de modo 
igual toda a extensão das ACa, mas tem preferência por 
algumas regiões do vaso, diferenças quando ao número e 
local das medidas podem dar impressões distintas sobre a 
saúde vascular e induzir a erros.14

A potencial contribuição da ressonância magnética (RM) 
como alternativa para medir a IMT e aprimorar a estratifica-
ção de risco foi testada, mostrando-se método seguro, que 
reproduz todo o território arterial, sem o uso de radiação 
ionizante e com melhor reprodução da anatomia carotídea.15 

Trabalhos iniciais confirmaram a acurácia do exame para 
identificar casos de maior risco e auxiliar na reclassificação 
dos pacientes. Contudo, a maior complexidade do exame 
não permite que ele seja considerado como uma forma 
rotineira de rastreamento de doença aterosclerótica na fase 
subclínica para grande grupos populacionais, mesmo com 
estas perspectivas favoráveis e o ultrassom permanece como 
a forma preferencial deste tipo de análise.16 

DIAGNÓSTICO DE PLACAS DE ATEROMA 
NAS ACa

Ao contrário do que acontece com a medida da IMT das 
carótidas, a presença de placas de ateroma em algum terri-
tório arterial permite o diagnóstico definitivo de aterosclerose 
e identificaria, com maior grau de precisão, indivíduos em 
risco mais elevado da presença de ECA.6,17 Essa abordagem 
é de padronização mais simples, mostra menor variabilidade 
intra e inter-observador e permite o acompanhamento dos 
pacientes ao longo do tempo.6,17 Além disso, as técnicas 
atuais de ultrassom facultam tanto a identificação da placa, 
como a estimativa de sua área, volume, grau de estenose 
e impacto hemodinâmico, elementos que, de certa forma 
refletem a gravidade do processo de aterosclerose em curso e 
que também podem dar informações úteis para o tratamento 
do paciente. Uma vez mais, por se tratarem de vasos de fácil 
acesso, o território escolhido para este tipo de avaliação 
foram as ACa. (Figuras 2A e 2B) Já em 2002, Spence e cols. 
documentaram o potencial deste exame em 1686 pacientes 
sem o diagnóstico prévio de doença coronária, seguidos 
por cinco anos, dividindo os casos em quartis, conforme a 
variação da espessura máxima da placa. Havia relação direta 
entre a evolução e a progressão ou regressão das dimensões 
das placas, sendo a taxa de eventos anual 9,4% para os 
pacientes com regressão da placa, 7,6% para aqueles sem 
mudanças no ateroma e 15,7% para os casos de progressão 
das obstruções (p=0,003).18 Destaque adicional merece o 
fato de que havia relação entre intervenção medicamentosa 
e alteração dos desfechos clínicos.18

Mais tarde, Rundek e cols. revisaram os dados de 2189 
pacientes do estudo populacional Northern Manhattan nos 
quais foi feito ultrassom de ACa que, por sua vez, mostrou 
placas de ateroma em 1263 (58%). Ao término de 6,9 anos de 
evolução, houve EA em 319 pacientes, com risco 2,8 vezes 
maior nos casos com placa de 1,9mm ou mais. Os autores 
destacaram o fato de que a presença de placas em carótidas 
permaneceram como a única variável preditora de eventos 
em pacientes latinos, e 44% dos pacientes considerados 
de baixo risco pelo escore de Framingham passaram a ser 
considerados como tendo 18,3% de chance de EA por apre-
sentarem placas nas ACa.19 Este é um fato importante, pois 
um dos aspectos mais relevantes de um biomarcador é sua 
utilidade em alterar a classificação clínica de risco feita pelos 
modelos clínicos convencionais. Perez e cols. confirmaram que 
a pesquisa de placas de ateroma nas ACa é uma forma eficaz 
de aprimorar a estratificação de risco baseada nos critérios 
de Framingham.20 Em 2035 pacientes argentinos a presença 
de placas nas ACa aumentou a chance de EA de 51,5% para 
61,8% (índice K=0,360, p<0,05) e os autores concluíram que 
este parâmetro deveria ser incorporado à prática clínica.20

Gardener e cols. revendo 1374 pacientes também do 
estudo Northern-Manhattan demonstraram que a presença 

Figura 2. A) O ultrassom possibilita o diagnóstico de placas de ateroma 
nas artérias carótidas, que refletem a presença de aterosclerose sistêmica 
e indica maior risco de ocorrência de eventos cardiovasculares adversos. 
Neste exemplo há placa calcificada definida pela existência de sombra 
acústica (seta) na porção distal da carótida comum direita (CCD), que 
compromete também a origem da artéria carótida interna direita (ACID), 
mas poupa a artéria carótida externa direita (ACED). B) Além de revelar 
placas de ateroma, o ultrassom possibilita também a realização de 
outra medidas, como o impacto da estenose sobre o fluxo arterial. 
Neste exemplo, o Doppler colorido revela alteração significativa do fluxo 
consequente à presença da estenose.

A

B
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de placas poderia ser utilizada para acompanhar a eficácia 
de medidas terapêuticas. Eles mostraram que aderência 
moderada ou estrita à dieta mediterrânea ao estilo de vida 
mais saudável resultava em estabilidade ou até mesmo em 
regressão das placas tendo, portanto, efeito protetor sobre 
a população estudada.21

Meta-análise de Ibama e cols. comprovou a superioridade 
da pesquisa de placas nas ACa comparada à medida da IMT.22 
Ao avaliar 27 estudos que incluíram 4878 pacientes, eles não 
detectaram diferenças significativas para o diagnóstico de 
doença coronária obstrutiva, mas revendo 11 estudos que 
incluíram 54336 pacientes, observou-se que a presença de 
placas nas ACa o risco de ocorrer IAM na evolução passava 
de diferenças em relação à capacidade de identificar casos de 
maior risco para a ocorrência de IAM.22. Ao incluir a pesquisa 
de placas de ateroma a área sob a curva passava de 0,61 
para 0,64 (IC95% 1,1-1,82; p=0,04)22. Esta superioridade foi 
reforçada pelos resultados do estudo Bioimage que analisou 
6102 indivíduos assintomáticos, de ambos os sexos, com idade 
entre 55 a 80 anos entre os homens e de 60 a 80 anos no caso 
das mulheres.17 Deve-se destacar que o imageamento das 
ACa não era restrito a um segmento curto do território cervical, 
mas compreendia todo o trajeto das ACa, desde a origem até 
as porções distais da artéria carótida interna, bilateralmente. 
Os autores determinaram a carga aterosclerótica a partir da 
soma de todos os segmentos com placas ao longo de todo 
o trajeto imageado das ACa, bilateralmente.17 O tempo de 
seguimento dos pacientes foi mais curto dos trabalhos aqui 
citados, com média de 2,7 anos, mas a carga aterosclerótica 
das ACa foi eficaz em reclassificar os pacientes, pois a razão de 
chance de eventos em indivíduos sem ateromatose carotídea 
era 0,78 (IC95% 0,31 a 1,91) e daqueles com maior carga era 
2,36 (IC95% 1,13 a 4,92).17 

Desta forma, a pesquisa de placas de ateroma nas ACa 
por ultrassom tem papel comprovado na prática por modi-
ficar a avaliação feita por modelos convencionais, refletir o 
impacto de intervenções de estilo de vida sobre a evolução 
dos pacientes, sendo um exame seguro e de fácil execução. 
A avaliação de alguns pormenores dos trabalhos realizados, 
por outro lado, sugere que este parâmetro tem impacto algo 
maior para identificar os casos de maior risco para AVC do 
que para ECA, mas são concordes em demonstrar que a 
presença de estenoses nas ACa representa fator de risco 
independente para identificar casos de pior prognóstico.17-20 

A RM também foi proposta como forma de pesquisar 
placas de ateroma nas ACa, sendo seu principal atrativo a 
maior resolução de contraste que permite melhor caracteri-
zação dos componentes do ateroma, o que poderia refletir 
a evolução das aterosclerose.23,24  Este entusiasmo foi con-
firmado por estudos experimentais que demonstraram a 
propriedade do exame em identificar a presença de placas 
naqueles vasos, quantificar o grau de redução da luz arterial 
e estimar o impacto hemodinâmico da placa.23,24 Bissell e 
cols. demonstraram o potencial do exame para servir de 
biomarcador, avaliando 64 pacientes sem diagnóstico de 
doença coronária ou diabetes, que foram submetidos à RM 
das ACa. Seus resultados mostravam associação entre os 
achados do exame e fatores de risco convencionais, mas 
havia estenoses em alguns casos não considerados de alto 
risco pelos modelos convencionais.25 Embora contando com 

pequena amostra, este trabalho estimula a realização de pes-
quisas adicionais para confirmar o potencial de contribuição 
da ressonância. Já o uso prático do exame é limitado pela 
sua maior complexidade em relação ao ultrassom.  

DIAGNÓSTICO SUBCLÍNICO 
DE ATEROSCLEROSE A PARTIR 
DA IMAGEM DAS ARTÉRIAS 
CARÓTIDAS: O QUE VALORIZAR 

A medida da IMT é amplamente conhecida e pode ser 
feita em qualquer tipo de equipamento de ultrassom. Por 
outro lado, mostra grande variabilidade intra e inter-obser-
vador, pode ser apenas uma consequência da presença de 
hipertensão, e não há estudos documentando a mudança 
de desfechos a partir do encontro de alteração neste índice. 
Placas nas ACa, por sua vez, refletem de modo mais preciso 
a presença de aterosclerose antes da manifestação clínica e 
correlacionam-se de modo muito mais intenso com a incidên-
cia de EA. Seu registro pode ser algo mais complexo porque 
os melhores resultados são obtidos a partir de imagem com 
ultrassom tridimensional, mas certamente sua contribuição 
clínica é mais relevante e permite a melhor individualização 
das medidas de prevenção. Por outro lado, tomografia e 
RM apresentam maior resolução espacial (tomografia) e de 
contraste (ressonância), mas a maior complexidade des-
tes métodos fazem com que eles não sejam amplamente 
utilizados como forma de rastreamento populacional de 
aterosclerose subclínica.17

IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE 
ATEROSCLEROSE CORONÁRIA

A possibilidade de documentar a presença de ateroscle-
rose nas artérias coronárias desperta grande interesse, pois 
traz consigo a possibilidade de aprimorar a reestratificação 
de risco identificando pacientes que apresentem maior pro-
babilidade de desenvolver ECA. O principal objetivo nestes 
casos é o selecionar pacientes que necessitam de mudanças 
radicais de estilo de vida e mesmo de medicação com fár-
macos para aumentar a expectativa de vida livre de eventos. 

Uma possibilidade é a avaliação do índice de calcificação 
nas artérias coronárias (CAC), cuja utilização clínica já se iniciou 
nas últimas décadas do século XX, com o uso da tecnologia 
de tomografia por emissão de feixe de elétrons, equipamento 
não mais manufaturado, mas que apresentava como carac-
terísticas favoráveis a elevada resolução temporal e a baixa 
dose de radiação. A tecnologia e o método foram validados 
por Agatston e associados que demostraram correlação entre 
os achados desta técnica e os resultados da fluoroscopia 
para encontrar áreas de calcificação nas artérias coronárias. 
Ainda no século passado, já se encontravam normalizadas 
os modelos de interpretação do exame e as sugestões sobre 
o impacto que seus resultados trariam na prática clínica.26,27

Do ponto de vista prático, a quantificação do CAC pela 
tomografia inclui uma aquisição de imagens transversais, de 
3mm de espessura, sem a utilização do meio de contraste 
iodado, acoplados ao eletrocardiograma. Em seguida, pro-
cede-se à análise em estações de trabalho com programas 
específicos para medir o grau de calcificação, definido como 
regiões com hiperatenuação de pelo menos 130 unidades 
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Housnfeld (UH) de atenuação, em pelo menos 3 pixels ad-
jacentes (1mm2), em cortes de 3 mm de espessura.26-29 O 
método de Agatston inclui ainda o uso de um fator de corre-
ção para compensar pela atenuação que o cálcio possa ter 
causado sobre os raios x: considera-se fator 1 para placas 
que atenuam entre 130 e 199UH, fator 2 para placas com 
UH variando entre 200 e 299 UH, fator 3 quando a atenua-
ção variava entre 300-399 UH e fator 4 quando a atenuação 
encontra-se acima de 400UH.26-29 Por outro lado, o resul-
tado costuma ser expresso em valores absolutos a partir 
da definição da adição das áreas nas quais se encontrou 
cálcio e pode ser avaliado em números absolutos ou após 
a normatização para sexo e idade.26-29 Isto é feito porque 
o grau de calcificação nas artérias coronárias pode variar 
conforme o gênero, a idade e a etnia e certos valores podem 
ser considerados de maior ou menor relevância para cada 
paciente.26-29 A forma habitual de interpretação dos resultados 
do CAC encontra-se na Tabela 1.27-29

O valor desta abordagem na estratificação de risco de 
assintomáticos já se mostrava presente desde os estudos 
iniciais. Raggi e cols, avaliaram 10037 pacientes, 903 deles dia-
béticos e demonstravam que o CAC permitia a reclassificação 
do risco estimado clinicamente pelos modelos convencionais. 
Na população estudada, o valor do escore para diabéticos 
foi maior do que nos indivíduos com glicemia normal (281± 
567 and 119 ± 341, p< 0,0001), mas a grande contribuição 
do exame se dava nos casos em que não havia calcificação 
coronária. Nesta condição, a sobrevida livre de eventos para 
pacientes com ou sem diabetes, ao final de cinco anos de 
evolução era 98,8% and 99,4%, respectivamente com p =0.5, 
refletindo o elevado poder preditivo negativo deste índice.30

O estudo de Yeboah e cols. analisou a eficácia do CAC 
como biomarcador, comparando sua eficácia em relação a 
outras formas de classificação de risco.  Revendo a população 
do estudo MESA os autores encontraram 1330 indivíduos 
assintomáticos, não diabéticos, com classificação de risco 
pré teste intermediária e nos quais diversos exames haviam 
sido realizados, incluindo proteína C reativa, medida do 
índice tornozelo braço, medida da resposta vascular me-
diada, análise da espessura média-íntima e o CAC.31 Com 
uma mediana de 7,6 anos de evolução, determinou-se que 
a história familiar, o PCR ultrassensível, o índice tornozelo 
braço e o CAC prediziam a incidência de eventos, mas o 
último era o elemento que melhor discriminava entre casos 
de maior ou menor risco.32 Mais tarde, analisando 4955 pa-
cientes recrutados no mesmo estudo MESA, Gepner e cols. 

confirmaram que após 11,3±3 anos de evolução, o escore 
de cálcio era superior aos demais parâmetros para identificar 
casos risco de apresentar ECA, mas seu desempenho era 
semelhante ao do ultrassom para encontrar casos com maior 
probabilidade de AVC.33 O estudo Bioimage confirmou a 
eficácia do CAC, mas não demonstrou superioridade deste 
exame em relação ao ultrassom na identificação de casos de 
pior prognóstico.17 Neste trabalho, o índice de reclassificação 
com o uso do CAC foi maior tanto para objetivos primários 
(morte de causa cardiovascular, AVC e IAM - 0,25 vs 0,23) 
como para os secundários (morte de qualquer causa, AVC, 
IAM, angina instável e  revascularização do miocárdio - 0,22 
vs 0,17), mas esta diferença não foi significativa.17

Estudo de 23637 pacientes comparando o CAC com outros 
fatores de risco comprovou a utilidade deste índice, pois após 
seguimento de 11,4 anos, a evolução, em especial a incidência 
de IAM foi afetada negativamente pela presença de qualquer 
grau de calcificação.34 Porém, um aspecto fundamental para 
implementar o uso do CAC como biomarcador foi dada por Mit-
chell e cols. que analisaram 13644 pacientes observando que 
o uso de estatinas reduziu o número de eventos em pacientes 
com cálcio nas artérias coronárias, mas não teve impacto nos 
casos de CAC=0 (35). Ademais, o benefício trazido por estes 
fármacos era proporcional ao grau de calcificação, sendo o 
número de pacientes necessários a tratar para reduzir um 
evento em 10 anos de 100 nos casos de CAC entre 1 e 100 
e de apenas 12 nos casos de CAC>100. 35

Em virtude de trabalhos como este, diretrizes condutas 
de associações americanas, recentemente publicadas, reco-
mendam que se utilize o CAC para refinar a estratificação de 
risco de pacientes com estimativa pré-teste intermediária e 
que oriente o início do uso de estatinas, mesmo no caso de 
assintomáticos. Quando o CAC estiver entre 1-99 os autores 
afirmam que é razoável prescrever estes fármacos em pa-
cientes com 55 anos de idade ou mais e em qualquer idade 
se o CAC for maior que 100  ou estiver acima do percentil 
75, ambas com recomendação nível IIa.36 

A despeito de sua grande utilidade clínica, o CAC apre-
senta limitações. Sua contribuição é importante em casos 
de assintomáticos, mas quando há sintomas pode haver 
resultados falso-negativos em até 20% dos pacientes, algu-
mas mesmo provocando redução significativa da luz arterial.  
(Figuras 3A e 3B)37 Além disso a carga aterosclerótica total é 
melhor refletida pela angiotomografia que fornece as infor-
mações sobre placas calcificadas e não calcificadas e que 
tem sido considerado um importante marcador da evolução 
clínica de pacientes com suspeita ou com diagnóstico clínico 
de doença coronária obstrutiva.38 Em recente publicação 
avaliando os resultados de 1345 pacientes de um registro 
em andamento, Lee e cols. revelaram que a consideração do 
total de placas comprometendo as artérias coronárias adicio-
nava capacidade de encontrar casos de maior risco mesmo 
nos pacientes com placas que reduzissem em mais do que 
50% a luz do vaso, reforçando a utilidade deste conceito.38 A 
despeito destes resultados favoráveis, porém, ainda faltam 
trabalhos demonstrando de modo inequívoco a necessidade 
de se realizar angiotomografia em pacientes assintomáticos, 
sendo este exame indicado diante da presença de elementos 
clínicos ou de exames subsidiários que justifiquem a suspeita 
clínica de coronariopatia obstrutiva. 

Tabela 1. modelo clássico de interpretação do escore de cálcio 
coronário. 

Escore de cálcio 
em valores 
absolutos

Escore de cálcio em 
valores relativos 
após ajuste para 
gênero, idade e 
etnia (percentil)

Grau de 
calcificação

0 0 ausente
1-10 1-25 mínima

11-100 26-50 discreta
101-400 51-75 moderada

401-1000 76-90 acentuada
>1000 >90 muito acentuada
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MARCADORES DE LESÃO VASCULAR SUBCLÍNICA EM IMAGEM: QUANDO E PORQUE SOLICITÁ-LOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de métodos de imagem permite aprimorar 

a estratificação de risco, diagnosticando aterosclerose 
ainda na fase pré-clínica, o que pode ter impacto positi-
vo na expectativa de vida livre de EA. Em especial, eles 
possibilitam a melhor identificação de casos que neces-
sitam de mudanças rigorosas do estilo de vida e do uso 
de estatinas. A escolha do método depende do objetivo 
principal da pesquisa, do equipamento e da expertise da 
equipe médica envolvida. Contudo, há claras vantagens 
da pesquisa de placas nas ACa e da quantificação do CAC 
sobre a avaliação do IMT, enquanto que a pesquisa do grau 
de calcificação coronária já se encontra recomendado em 
recentes diretrizes internacionais. 
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Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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PREVENÇÃO SECUNDÁRIA E DOENÇA CARDIOVASCULAR: 
ONDE ESTAMOS?

SECONDARY PREVENTION AND CARDIOVASCULAR DISEASE: WHERE ARE WE?

RESUMO
As doenças cardiovasculares, principalmente as decorrentes de casos de acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, têm importante impacto na mortalidade 
global e nas internações hospitalares em todo o mundo. A despeito do vasto conheci-
mento dos diversos fatores de risco implicados na gênese da doença cardiovascular, o 
número de eventos ainda se mantém elevado e a instituição de medidas de prevenção 
primária e secundária são essenciais e complementares. Nos últimos anos, importantes 
avanços no campo do tratamento farmacológico de aterosclerose e insuficiência cardíaca, 
predominantemente em decorrência de cardiopatia isquêmica, foram publicados e seus 
principais resultados são destacados no presente artigo.

Descritores: Prevenção Secundária; Aterosclerose; Insuficiência Cardíaca.

ABSTRACT
Cardiovascular diseases, particularly those arising from cases of stroke and acute 

myocardial infarction, have a significant impact on global mortality and hospital admis-
sions around the world. Despite the vast knowledge of the various risk factors involved in 
the genesis of cardiovascular disease, the number of events remains high and institution 
of primary and secondary prevention measures is essential and complementary. In recent 
years, important advances in the field of pharmacological treatment of atherosclerosis and 
heart failure, particularly those arising from ischemic heart disease, have been published. 
The main results are highlighted in this article.

Keywords: Secondary Prevention; Atherosclerosis; Heart Failure.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) foram as principais 

causas de mortalidade no mundo no ano de 2017, segundo 
dados mais recentes do Global Burden of Disease, sobretudo 
em virtude do impacto relacionado ao acidente vascular 
encefálico (AVE) e ao infarto agudo do miocárdio (IAM). As 
DCV configuram um total de 27% das causas de morte em 
análise global, com pequenas variações entre os homens e 
as mulheres e em determinadas regiões do globo.1

No combate às DCV faz-se necessário a associação 
de medidas de prevenção primária e secundária. Segundo 
dados do estudo INTERHEART, foram identificados nove 
fatores de risco na população global para a ocorrência 
de um primeiro evento de IAM: dislipidemia, tabagismo, 
diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade 
abdominal, fatores psicossociais (estresse, ansiedade e 
depressão), consumo de frutas e verduras, exercício físico 
e alcoolismo. Dessa maneira, é importante o enfoque em 
medidas não-farmacológicos como atividade física, dieta 
balanceada e cessação de tabagismo na prevenção de 
eventos cardiovasculares, além das terapias farmacológicas 
disponíveis e em constante investigação.2

A ocorrência de IAM e desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca (IC), por conseguinte, é importante de causa de 
hospitalização e morbimortalidade na população mundial, 
principalmente em indivíduos acima de 60 anos.3 Baseado na 
necessidade de prevenção secundária de eventos cardiovas-
culares, muitos estudos vêm sendo conduzidos nos últimos 
anos. Alguns estudos de publicação recente demostraram 
impacto significativo na mortalidade cardiovascular a partir 
de novas terapias adicionadas ao tratamento padrão vigente 
das doenças de base. 

O desenvolvimento de estratégias terapêuticas, envolven-
do intervenção farmacológica para a redução da mortalidade 
cardiovascular ou mesmo eventos cardiovasculares não 
fatais representaram grandes avanços na última década. 
Ressalte-se que os presentes avanços só foram possíveis 
graças ao melhor conhecimento da fisiopatologia da doença 
cardiovascular em seus vários estágios. Estratégias envolven-
do o controle agressivo do colesterol, da hipertensão arterial 
e do diabetes melittus representaram pilares fundamentais 
na progressão da doença cardiovascular. Obviamente que 
quando se discute prevenção secundária é importante lembrar 
que intervenções terapêuticas procuram atuar nos vários 
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níveis da evolução da doença cardiovascular que vai desde 
a progressão da doença aterosclerótica mas também da 
falência do músculo cardíaco. Novas terapêuticas envolven-
do a redução agressiva do colesterol com os inibidores da 
PCSK-9, bem como inibidores da atividade do fator X que 
atuam como antitrombóticos além de medicamentos com 
propriedades anti-inflamatórias específicas como os inibidores 
da interleucina 1 beta proporcionaram importantes avanços 
na redução de desfechos cardiovasculares. 

Já na área do controle glicêmico em indivíduos porta-
dores de diabetes tipo 2 o desenvolvimento de fármacos 
que além do controle glicêmico exercem mecanismos de 
proteção cardiovascular, destaque-se aqui os inibidores da 
SGLT-2 e análogos do GLP-1 foram fundamentais na redução 
de desfechos em diabéticos com alto risco cardiovascular.

 Além disso o conhecimento dos efeitos dos peptídeos 
natriuréticos como fator protetor na insuficiência cardíaca 
possibilitando o desenvolvimento de fármacos inibidores 
da sua degradação trouxeram novo alento na prevenção da 
progressão dessa grave enfermidade.

Desta forma, destacamos no presente artigo os princi-
pais estudos com resultados animadores relacionados às 
terapias voltadas para prevenção secundária de eventos 
cardiovasculares, sobretudo nos campos da aterosclerose, 
do diabetes do tipo 2 e da insuficiência cardíaca.

SACUBITRIL/VALSARTANA NA REDUÇÃO 
DA MORTALIDADE EM IC
Estudo PARADIGM-HF

O estudo PARADIGM-HF, publicado em 2014, randomi-
zou 8399 pacientes com insuficiência cardíaca de fração 
de ejeção reduzida (valores inferiores a 35% ou 40%) em 
classe funcional NYHA II-IV para o grupo sacubitril/valsartana 
e enalapril 10mg 12/12h, em 1043 centros em 47 países. 
Com um acompanhamento médio de 27 meses, o estudo 
foi interrompido precocemente devido a resultados posi-
tivos favoráveis ao grupo em uso de sacubitril/valsartana. 
O desfecho primário composto por mortalidade CV ou hos-
pitalização por IC apresentou redução de 20%, favorável ao 
grupo sacubitril/valsartana, com número necessário para 
tratar (NNT) de 21. Os desfechos secundários, analisados 
isoladamente, mortalidade CV, hospitalização por IC e mor-
talidade por todas as causas, apresentaram redução de 
20%, 21% e 16% respectivamente. O principal efeito adverso 
observado foi hipotensão sintomática, porém sem resultar 
em descontinuação permanente da medicação. Não foram 
observadas diferenças na ocorrência de angioedema. Im-
portante salientar que pacientes com insuficiência cardíaca 
aguda descompensada foram excluídos do estudo.4

Estudo PIONEER-HF
Publicado em fevereiro de 2019, o estudo PIONEER-HF 

objetivou analisar o impacto do início da terapia com sacubitril/
valsartana em pacientes com insuficiência cardíaca aguda 
descompensada. Foram analisados 881 pacientes em 129 
centros nos Estados Unidos, comparando sacubitril/valsartana 
com enalapril, maiores de 18 anos com fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo inferior a 40% com primodiagnóstico de 
IC aguda. O grupo sacubitril/valsartana apresentou maior 

redução nos níveis de NT-proBNP após quatro e oito sema-
nas da hospitalização comparado ao grupo enalapril (-47% 
x -25%). Não houve diferenças na mortalidade por todas as 
causas, necessidade de implante de terapia de assistência 
ventricular ou inclusão em lista de transplante cardíaco.5

INIBIDORES DA PCSK-9 NA REDUÇÃO DE 
EVENTOS NA PREVENÇÃO SECUNDÁRIA 
DE DCV
Estudo FOURIER

O estudo FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes 
Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk), 
publicado em 2018, analisou o impacto do inibidor da PCSK9, 
Evolucumabe, em pacientes com doença aterosclerótica 
estabelecida e em uso de terapia padrão com estatinas de 
moderada a alta intensidade, comparado a placebo. Foram 
selecionados 24081 pacientes em 1242 centros em 49 países 
com média de acompanhamento de 26 meses. Os critérios 
de inclusão foram idade entre 40 e 85 anos, evidência clí-
nica de doença aterosclerótica (IM, AVC não-hemorrágico, 
doença arterial periférica sintomática) e excluídos os pa-
cientes com disfunção ventricular grave, AVC hemorrágico, 
hipertensão não controlada, alterações na tireóide, disfunção 
hepática, infecção ativa ou neoplasias. Observou-se uma 
redução de 15% no desfecho primário composto de morte 
cardiovascular, IAM, AVC, hospitalização por angina instável 
ou revascularização coronária (RR 0.85, 95% IC 0.79-0.92, 
p < 0.001). Demonstrou-se uma redução de 27% nas taxas de IAM 
(RR 0.73, 95% IC 0.65-0.82, p < 0.001) e 21% de AVC 
(RR 0.79, 95% IC 0.66-0.95, p = 0.01), porém isoladamente, 
não houve redução em mortalidade cardiovascular ou mortali-
dade por todas as causas. Além disso, os níveis de LDL apre-
sentaram redução de 59%, com valores médios de 92 para 
30 mg/dL no grupo Evolucumabe. No presente estudo, não 
foram demonstrados possíveis efeitos negativos da redução 
intensa dos níveis de LDL, como diabetes de início recente 
ou efeitos neurocognitivos.6

Estudo ODISSEY
O estudo ODISSEY, publicado em fevereiro de 2019, objeti-

vou verificar a segurança e eficácia do alirocumabe comparado 
com placebo em pacientes com síndrome coronária aguda 
(SCA) recente, já em uso de doses altas ou doses máximas 
toleradas de estatina. Foram randomizados 18924 pacientes, 
com média de acompanhamento de 2.8 anos, maiores de 40 
anos com SCA nos últimos um a 12 meses antes da randomiza-
ção. A dose do alirocumabe foi titulada entre 75 mg e 150 mg, 
de administração subcutânea e periodicidade quinzenal, objeti-
vando LDL colesterol entre 25 e 50 mg/dL. O desfecho primário 
composto por eventos cardíacos maiores (morte por doença 
coronária, incidência de IAM, AVC isquêmico e angina instável) 
apresentou redução de 15% favorável ao alirocumabe (RR 0.85, 
IC 95% 0.78-0.93, p < 0.001), principalmente com redução 
de IAM, AVC e angina instável. Nos desfechos secundários, 
foi demonstrada ainda redução na mortalidade por todas as 
causas (3.5% x 4.1%, p = 0.026) e nas taxas de revasculari-
zação coronária (7.7% x 8.8%, p=0.009). Os pacientes com 
LDL basal superior a 100mg/dL apresentaram maior benefício 
com a terapia estudada.7
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RIVAROXABANA NA PREVENÇÃO 
SECUNDÁRIA DE DCV
Estudo COMPASS

No estudo COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People 
Using Anticoagulation Strategies), publicado em 2017, compa-
rou-se o impacto de três tratamentos: (1) rivaroxabana 2.5mg 
12/12h associado a AAS, (2) rivaroxabana 5 mg 12/12h e (3) AAS 
isoladamente, em pacientes com doença arterial coronária ou 
doença arterial periférica estabelecidas. Foram randomizados 
27395 pacientes em 33 países com média de acompanhamento 
de 23 meses. O desfecho primário de morte cardiovascular, 
IAM e AVC não-fatais apresentou redução de 1.3% no risco 
absoluto e 24% de diminuição do risco relativo, favorável ao 
grupo combinado de rivaroxabana e AAS comparado ao grupo 
do AAS isoladamente. Destaca-se maior redução em eventos 
graves cardiovasculares ou amputações em membros inferio-
res, no subgrupo de pacientes com doença arterial periférica, 
em que a associação de rivaroxabana e AAS promoveu uma 
redução anual de 1.54% de amputação de membros em pa-
cientes sintomáticos. A terapia combinada esteve associada a 
aumento absoluto de 1.2% no risco de sangramentos maiores 
comparado ao AAS, às custas de sangramento gastrintestinal, 
com níveis semelhantes de hemorragias intracranianas.8

CANAKINUMABE NO BLOQUEIO 
DE IL-1 E REDUÇÃO DE DESFECHOS 
CARDIOVASCULARES
Estudo CANTOS

Diante da hipótese de que a inflamação mediada por inter-
leucinas promove o desenvolvimento da placa aterosclerótica 
e progressão para infarto do miocárdio, conforme demons-
trado pelos maiores níveis de marcadores inflamatórios em 
pacientes com histórico de eventos cardiovasculares, foi 
elaborado o estudo CANTOS (Canakinumab Antiinflammatory 
Thrombosis Outcome Study), publicado em 2017. Pacientes 
maiores de 18 anos, com histórico de IAM prévio e proteína C 
reativa ultrassensível (PCRus) ≥ 2mg/dL foram randomizados 
em quatro grupos, incluindo três grupos com diferentes doses 
de canakinumabe (50 mg, 150 mg e 300 mg), um anticorpo 
monoclonal anti-interleucina 1 beta humana, comparado com 
placebo. Sendo assim, 10061 pacientes em 1132 centros 
em 40 países foram selecionados com acompanhamento 
médio de 3.7 anos. A dose de canakinumabe de 150 mg foi 
associada a uma redução absoluta de 0.6% no desfecho 
primário (composto de morte CV, IAM e AVC), principalmente 
pela maior redução na incidência de IAM. Não foram obser-
vadas diferenças em relação à mortalidade cardiovascular 
ou à mortalidade por todas as causas. Os níveis de PCRus 
apresentaram redução de 19.1%, 33.8% e 37.7% nas doses 
de 50 mg, 150 mg e 300 mg, respectivamente. Os pacientes 
do grupo canakinumabe apresentaram um aumento absoluto 
de 0.13% nas taxas de infecção fatal. Os achados do CAN-
TOS fornecem um embasamento científico para a hipótese 
do papel da inflamação sobre a aterosclerose, porém diante 
de ausência de benefício em mortalidade e aumento nos 
índices de infecções, novos estudos serão necessários para 
a aquisição de conclusões mais precisas sobre os benefícios 
da terapia proposta sobre desfechos duros.9

LIRAGLUTIDA E PREVENÇÃO SECUNDÁRIA 
EM DM2
Estudo LEADER

O estudo LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabe-
tes: Evaluation of Cardiovascular Outcomes Results), publicado 
em 2018, randomizou 9340 pacientes com DM2 e alto risco 
CV comparando liraglutida e placebo. Em acompanhamento 
médio de 3.8 anos, a liraglutide associou-se com uma redução 
significativa do desfecho primário composto por mortalidade 
CV, IAM e AVC não-fatais em 13% (p < 0.001), bem como re-
dução na mortalidade por total as causas em 15% (p = 0.02). 
A redução na taxa de hospitalização por IC foi de 13%, na 
incidência de eventos microvasculares (retinopatia ou nefro-
patia) de 16% com uma variação média de HbA1c no grupo 
que fez uso de liraglutide de 0.4%. Os principais eventos 
adversos no grupo liraglutide foi aumento de colecistopatia 
aguda (3.1% x 1.9%, p < 0.001). Desta forma, juntamente 
com a empaglifozina e a metformina, a liraglutide compõe o 
grupo de agentes hipoglicemiantes com demonstração de 
benefício cardiovascular.10 

GLIFLOZINIAS E PREVENÇÃO SECUNDÁRIA 
EM DM2
Estudo EMPA-REG

No estudo EMPA-REG OUTCOME, publicado em 2015, 
comparou-se os efeitos da empaglifozina na dose de 10 
ou 25 mg com placebo, em 7020 pacientes maiores de 18 
anos com DM2, índice de massa corporal inferior a 45 kg/m² 
e histórico de DCV (definido por IM prévio, DAC multiar-
terial ou DAC uniarterial com teste de estresse positivo 
ou internação prévia por angina instável, AVC prévio ou 
doença arterial periférica oclusiva), em 590 centros em 42 
países. O desfecho primário, composto por mortalidade 
CV, IAM ou AVC não-fatais, apresentou redução de 14% 
favorável a empaglifozina, em tempo médio de seguimen-
to de 3.1 anos.  A redução de mortalidade global foi de 
32%, a mortalidade CV de 38% e hospitalização por IC 
em 35%. O grupo que fez uso da medicação apresentou 
aumento no número de infecções genitais, principalmente 
entre as mulheres.11

Estudo CANVAS
O estudo CANVAS, publicado em 2017, objetivou analisar 

o impacto da canaglifozina (doses diárias de 100 e 300 mg) 
em 10142 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (definido 
por HbA1c ≥7.0%) e histórico de DCV ou alto risco para 
apresentação de DCV, em 667 centros em 30 países. Em 
acompanhamento médio de 3.9 anos, a canaglifozina foi 
associada a redução no desfecho primário composto de 
morte cardiovascular, IAM e AVC não-fatais em 14,6% e 
redução na hospitalização por IC em 33%, mesmo apesar 
de uma redução discreta nos níveis de HbA1c (0.58%). 
Entretanto, assim como demonstrado com outros medica-
mentos da classe de inibidores da SGLT2, houve aumento 
na incidência de infecções genitais e particularmente, a 
canaglifozina, foi associada a um aumento significativo de 
risco de amputações de membros inferiores, principalmente 
de hálux e metatarsos.12
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Estudo DECLARE
O estudo DECLARE, publicado em outubro de 2018 e 

atualizado em janeiro de 2019, teve como objetivo avaliar a 
segurança cardiovascular da dapagliflozina em pacientes 
com DM2 e DCV estabelecida ou com múltiplos fatores de 
risco. Para tal, 17160 pacientes (8582 no grupo dapagliflozina 
10 mg/dia e 8578 no grupo placebo) foram seguidos por um 
período médio de 4.2 anos. Os critérios de inclusão no estu-
do foram: idade maior ou igual a 40 anos, com diagnóstico 
de DM2, hemoglobina glicosilada ≥ 6.5% e ≤12%, taxa de 
filtração glomerular maior que 60 mL/min e DCV estabeleci-
da ou presença de múltiplos fatores de risco (homens com 
idade ≥ 55 anos ou mulheres com idade ≥ 60 anos com 
hipertensão arterial, dislipidemia ou tabagistas). Na análise 
do desfecho primário de segurança (um composto de even-
tos cardiovasculares adversos maiores – MACE - definidos 
como morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente 
vascular cerebral isquêmico), a medicação atendeu ao critério 
pré-especificado de não inferioridade (limite superior do IC 
de 95% <1,3; p <0.001 para não inferioridade). No tocante 
às duas análises primárias de eficácia, não foi encontrada 
diferença em relação ao placebo quanto à redução de MACE 
(8,8% no grupo dapagliflozina e 9,4% no grupo placebo; HR 
0,93; IC 95% 0,84 a 1,03; p = 0,17), porém, foi observada 
uma menor taxa de morte cardiovascular ou hospitalização 
por insuficiência cardíaca (4,9% vs. 5,8%; HR 0,83; IC 95% 
0,73 a 0,95; p = 0,005), estando tal resultado relacionado a 
uma menor taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca 

(HR 0,73; IC 95%, 0,61 a 0,88), visto que não houve diferença 
entre os grupos em relação à morte cardiovascular (HR 0,98; 
IC 95%, 0,82 a 1,17). Quanto aos desfechos secundários de 
eficácia, um evento renal ocorreu em 4,3% no grupo dapagli-
flozina e em 5,6% no grupo placebo (HR 0,76; IC 95% 0,67 a 
0,87) e não houve diferença significativa entre os grupos em 
relação ao número de mortes por qualquer causa. No entanto, 
cetoacidose diabética foi mais comum com dapagliflozina 
do que com placebo (0,3% vs. 0,1%, p = 0,02), assim como 
a taxa de infecções genitais que levaram à descontinuação 
do tratamento ou que foram considerados eventos adversos 
sérios (0,9% vs. 0,1%, p <0,001).13

CONCLUSÃO
Concluindo como se pode verificar nos estudos acima, 

estamos vivenciando nos últimos anos importantes avanços no 
controle da doença cardiovascular estabelecida o que resultou 
na redução de desfechos relevantes isolados ou combinados. 
A escolha desses novos fármacos para uso clínico deve natu-
ralmente obedecer rigorosos critérios bem como sua aprovação 
para tais indicações pelas autoridades regulatórias.
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INTERVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICA EM FATORES 
DE RISCO DE FORMA INDIVIDUAL

NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTION IN INDIVIDUAL RISK FACTORS 

RESUMO
Mudanças no estilo de vida associadas ao comportamento sedentário, maus hábitos alimenta-

res e exposição a condições estressantes têm aumentado a suscetibilidade para desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares (DCV’s). Neste sentido, atribui-se à inatividade física grande parte 
do risco de desenvolvimento de doenças que acometem indivíduos de diversas faixas etárias. Em 
contrapartida, é consenso que a vida fisicamente ativa é essencial para a manutenção da saúde 
cardiovascular. De fato, a prática de exercícios tem se mostrado efetiva tanto no ponto de vista 
preventivo quanto terapêutico, caracterizando-se como uma abordagem essencial no manejo 
de condições e fatores de risco associados às DCV’s como obesidade, diabetes e dislipidemia, 
exercendo ainda efeitos positivos sobre diferentes comportamentos relacionados a hábitos de 
vida inadequados, como má alimentação, tabagismo, alcoolismo e estresse. Na perspectiva da 
psicologia, o estresse manifesta-se em processos cognitivos, emocionais, comportamentais, 
sociais e psicofisiológicos favorecendo o desenvolvimento das DCV’s, as quais podem produzir 
sentimento de insegurança, ansiedade e medo, que podem levar a comportamentos pouco 
funcionais como fumar e comer em excesso. Neste artigo, revisamos o papel do sedentarismo 
e de alterações psicológicas nas DCV’s, assim como destacamos evidências para a adoção de 
abordagens preventivas e terapêuticas de manejo destes importantes fatores de risco.

Descritores: Doenças Cardiovasculares; Fatores de Risco; Prevenção de Doenças; 
Exercício; Psicologia.

ABSTRACT
Lifestyle changes associated with sedentary behavior, unhealthy eating habits and exposure to 

stressful conditions have increased cardiovascular disease (CVD's) susceptibility. In this regard, the 
risk of developing diseases that affect individuals of different age groups can be largely attributed to 
physical inactivity. Conversely, the general consensus is that a physically active life is essential for 
maintaining cardiovascular health. In fact, exercising has proven effective from both the preventive 
and therapeutic perspective, characterizing a key approach in the management of conditions and risk 
factors associated with CVD's, such as obesity, diabetes and dyslipidemia. Moreover, this approach 
also has positive effects on different behaviors related to inappropriate lifestyle habits, such as an 
unhealthy diet, smoking, alcoholism and stress. From the psychological perspective, stress manifests 
in cognitive, emotional, behavioral, social and psychophysiological processes, contributing to the 
development of CVD's which can produce feelings of insecurity, anxiety and fear, which in turn can 
lead to dysfunctional health behaviors such as smoking and overeating. In this article, we review 
the role of a sedentary lifestyle and psychological alterations in CVD's, highlighting evidence in favor 
of the adoption of preventive and therapeutic approaches to manage these important risk factors. 

Keywords: Cardiovascular Diseases; Risk Factors; Disease Prevention; Exercise; Psychology. 
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INTRODUÇÃO
Doença cardiovascular: contextualizando a 
problemática

A saúde pública é um dos principais desafios da era 
moderna. A problemática atual é revelada em função da 
sociedade ter passado por uma transição epidemiológica re-
levante, a qual tem norteado estratégias e ações adotadas por 

parte das organizações de saúde mundiais na esfera pública 
e privada. Nesse sentido, não é novidade que as doenças 
cardiovasculares (DCV’s) são as principais responsáveis por 
óbitos no mundo na atualidade. Os avanços nas pesquisas 
e a melhora em diferentes setores de saúde, incluindo o sis-
tema emergencial, têm apresentado resultados promissores, 
como mostrado através de uma ligeira redução na taxa de 
mortalidade ocasionada por DCV’s nas últimas décadas 
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na Europa e Estados Unidos.1 Apesar disto, as estimativas 
para os próximos anos ainda são bastante desafiadoras, 
reforçando a necessidade de intervenções imediatas, que 
possam surtir efeito, principalmente, à médio e longo prazo. 

A criação de medidas preventivas que procurem reduzir 
ou mesmo minimizar a incidência e prevalência de DCV’s na 
sociedade são essenciais e de grande contribuição tanto 
social quanto econômica.2,3 Sabe-se que o envelhecimento 
populacional assim como a maior prevalência de fatores 
de risco, como sedentarismo, maus hábitos alimentares e 
estresse, que favorecem o desenvolvimento de DCV’s, são 
peças-chave no aumento dos gastos com saúde. Além disto, 
hábitos de vida prejudiciais, iniciados na infância e adoles-
cência, estão associados a grande parte dos custos com 
saúde e têm enorme potencial de favorecer o desenvolvimento 
de DCV’s na vida adulta, influenciando expressivamente 
as despesas futuras com saúde. Portanto, mudanças em 
estilo de vida devem ser alvos de interesse por parte dos 
setores públicos de saúde, de forma que se possa fazer um 
mapeamento para implementação de medidas de prevenção 
essencialmente primária que gerem resultados promissores 
no cenário econômico e de morbidade e mortalidade cardio-
vascular propriamente dita. (Figura 1)

Vale destacar que a adoção cada vez mais precoce de 
hábitos prejudiciais, como o consumo excessivo de álcool 
e o tabagismo, além da grande quantidade de alimentos 
industrializados consumidos diariamente, do trabalho au-
tomatizado, computadorizado e estressante e da redução 
expressiva dos níveis de atividade física são alguns dos 
importantes problemas presentes no dia-a-dia que afetam 
negativamente a saúde, induzindo sérias consequências em 

curto, médio e longo prazo. De fato, atribui-se aos fatores de 
risco modificáveis, como os citados acima, a maior parcela 
dos casos de mortalidade ocasionados pelas DCV's quan-
do comparados com os fatores de risco não modificáveis 
(genética, etnia, idade e sexo). Neste contexto, dentre os 
fatores de risco que podem ser modificados, a inatividade 
física tem um peso considerável sobre a saúde pública em 
decorrência do seu grande potencial para o desenvolvimento 
de outros fatores de risco e de DCV’s. 

INATIVIDADE FÍSICA COMO ALVO DE 
INTERVENÇÃO

A associação entre níveis de atividade física e eventos 
cardiovasculares vem sendo investigada há muitos anos e 
atualmente encontra-se muito bem estabelecida. Paralela-
mente aos estudos com enfoque na gênese de doenças e 
fatores de risco associados, outros grupos de pesquisas 
já destinavam seus esforços em estabelecer possíveis rela-
ções que pudessem contribuir e explicar uma maior taxa de 
mortalidade cardiovascular associado ao nível de atividade 
física. Foi em uma dessas investigações que Morris e colabo-
radores descreveram, em 1953, uma associação direta entre 
nível de atividade física e doença cardíaca. Neste estudo os 
autores constataram que indivíduos que trabalhavam como 
cobradores de ônibus e carteiros na Inglaterra apresentavam 
menor incidência de doença arterial coronariana e menor 
grau de fatalidade quando comparados com os motoristas e 
telefonistas, respectivamente. Tais achados se justificam uma 
vez que a atividade física fazia-se mais presente no exercício 
da profissão dos primeiros, ao passo que os colegas de 

Figura 1. Abordagens preventivas essencialmente primárias com grande impacto sobre a saúde cardiovascular.
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trabalho atuavam em um ambiente predominantemente 
sedentário e sob exposição contínua ao estresse.4 A partir 
de estudos como este, pode-se estabelecer uma relação 
inicial entre se ter uma vida mais ativa e o risco futuro de 
desenvolver DCV’s. Diversos outros estudos com o passar 
dos anos foram caracterizando de maneira cada vez mais 
precisa os benefícios da atividade física laboral ou no mo-
mento de lazer sobre o risco de mortalidade. Recentemente 
em uma revisão sistemática com meta-análise, Patterson 
e colaboradores avaliaram em 1.331.468 participantes o 
impacto do comportamento sedentário sobre desfechos 
clínicos, nos quais foram incluídos o risco de mortalidade 
cardiovascular, mortalidade por câncer e por todas as cau-
sas, além da incidência de diabetes do tipo 2. A partir da 
análise dos estudos selecionados, os autores constataram 
um risco significativamente aumentado de mortalidade car-
diovascular e por todas as causas para comportamentos 
sedentários caracterizados por mais de 3-4 horas diárias 
assistindo TV e de 6-8 horas sentado; concluindo que tais 
comportamentos, independentemente do nível de ativida-
de física, são associados com maior risco de desfechos 
ocasionados por doenças crônicas.5 

Recentemente, um estudo promovido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e publicado no The Lancet de-
monstrou resultados alarmantes com relação ao cenário de 
inatividade física no Brasil. De acordo com o levantamento 
feito neste trabalho ao longo de 15 anos, quase metade da 
população brasileira em idade adulta (47%) foi considerada 
fisicamente inativa, ou seja, não atingiu as recomendações 
atuais mínimas de prática de atividade física.6 Neste sentido, 
vale destacar que a OMS preconiza 150 minutos semanais de 
exercício físico moderado ou 75 minutos de exercício físico 
intenso para a população adulta de uma forma geral.7  No 
entanto, para a prática de exercícios físicos visando tratamento 
de doenças ou outras fins específicos as recomendações 
podem variar.8,9 Os resultados obtidos neste estudo do The 
Lancet colocam o Brasil entre os países mais sedentários do 
mundo, à frente dos Estados Unidos (com aproximadamente 
40%), sendo o mais sedentário da América Latina. Diante 
disso, é evidente que as políticas públicas de incentivo ao 
exercício físico devem ser melhoradas e ampliadas. É impor-
tante que gestores de saúde avaliem com atenção propostas 
que visem conscientizar a população sobre a importância da 
adoção da prática de atividade física e seus benefícios para a 
saúde global do indivíduo. A OMS, por sua vez, divulgou um 
plano de ações globais com metas para 2030.10 Dentre elas 
está a redução do sedentarismo em adolescentes e adultos 
em 15% até 2030. Para o alcance dessas metas propostas 
o enfoque será dado na criação de sociedades, ambientes, 
pessoas e sistemas mais ativos.10 Acredita-se que a partir de 
uma vida fisicamente mais ativa através da prática de exer-
cícios físicos, outras metas diretamente associadas à saúde 
serão conquistadas, beneficiando ainda mais a população. 

Neste contexto, é importante enfatizar que o comporta-
mento sedentário pode ser resultado da interação de dife-
rentes fatores, incluindo familiares, ambientais, educacio-
nais e socioeconômicos. Os avanços tecnológicos em prol 
do desenvolvimento de rotinas e ambientes cada vez mais 
cômodos são ameaças à manutenção de hábitos de vida 
mais ativos. No entanto, o lado positivo dessa evolução é a 

possibilidade da criação de novas estratégias de prevenção 
primária e secundária de DCV’s, como é o caso do uso de 
aplicativos para prevenção e aumento da prática de atividade 
física.11–13 As mudanças necessárias para redução da incidên-
cia e mortalidade de DCV’s devem ser direcionadas sobre o 
indivíduo e sobre a população, embora a complexidade para 
tal seja grande.14 Tem-se buscado, cada vez mais, estimular 
a adoção de hábitos saudáveis durante os primeiros anos de 
vida e na adolescência. É fato que a exposição crônica de 
um indivíduo a um ambiente cada vez mais “obesogênico” 
favorecerá fortemente o desenvolvimento de indivíduos cada 
vez mais fisicamente inativos e mais propensos a desenvolver 
DCV’s. Os benefícios promovidos pela atividade física em 
crianças e adolescentes são expressivos e indiscutíveis, in-
cluindo melhora de parâmetros de saúde cardiorrespiratória, 
de fatores de risco cardiometabólicos, da saúde mental e 
esquelética.15–17 Além disto, estudos têm demonstrado que 
a adoção de intervenções usando caminhadas regulares 
em ambiente escolar ou mesmo em viagens escolares pa-
rece ser capaz de elevar os níveis de atividade física em 
crianças e adolescentes, pelo menos em curto prazo,18 o 
que já representaria um grande passo para um futuro mais 
saudável considerando tamanha a dificuldade encontrada 
nos dias atuais. Uma revisão sistemática com meta-análise 
demonstrou que programas de atividade física e exercício 
físico por um período mínimo de seis meses são efetivos 
em promover reduções de pressão arterial e triglicérides 
em crianças em idade escolar (entre seis e 12 anos) quando 
comparado com intervenções com períodos mais curtos,19 
demonstrando que a regularidade da prática é fator impor-
tante para uma melhora da saúde cardiovascular e redução 
de risco nessa população. 

No nosso meio, programas de intervenção em ambiente 
escolar têm sido desenvolvido no sentido de (re)educação 
sobre fatores de risco cardiovascular e promoção da saúde. 
Um exemplo, é o projeto Coração de Estudante, atualmente 
nominado “SBC vai à escola” que tem apoio de universi-
dades e sociedades científicas, como a SOCESP e, que 
se propõe a desenvolver um programa de estratégias de 
ação junto ao estudante inserido na faixa de seis a 17 anos, 
com foco na atuação simultânea sobre sete fatores de risco 
cardiovasculares modificáveis (hipertensão, dislipidemia, 
obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo e estresse) 
e sobre dois fatores protetores (prática regular de atividade 
física e alimentação saudável). O objetivo maior é orientar 
crianças e adolescentes das escolas sobre como atuar de 
forma preventiva em relação aos fatores de risco modificáveis 
para a aterosclerose e de forma a estimular um estilo de vida 
saudável, com presença dos fatores protetores. O projeto 
leva à população infanto-juvenil a mensagem de que cada 
um que participa do projeto passa a ser um multiplicador, 
e assim juntos estarem contribuindo para a construção de 
um Brasil de gerações futuras com corações saudáveis. Um 
dos aspectos importantes e fundamentais deste projeto é 
o caráter interdisciplinar, interprofissional e intersetorial da 
intervenção, envolvendo profissionais de diferentes secre-
tarias municipais - educação, saúde e esportes; buscando 
integrar o saber e a técnica de diversas disciplinas: medicina 
(cardiologia, pediatria, endocrinologia), psicologia, nutrição 
e educação física. Em 2012 este programa foi aplicado em 
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cinco CEUs da cidade de São Paulo formando 269 monitores 
e atingindo 1500 crianças, evidenciando melhora significativa 
no conhecimento de monitores e alunos nos questionários 
aplicados sobre conhecimento de risco cardiovascular e 
formas de prevenção das DCV’s após a ação. É importante 
relatar que os pais são convidados a participar em um dos 
dias desta ação e depoimentos de alunos e pais sugerem 
uma importante ação das crianças e adolescentes em seu 
ambiente familiar como multiplicadores dos conhecimentos e 
atitudes no sentido da promoção da saúde.20 Outro exemplo, 
foi o Children First Study, um estudo prospectivo, randomi-
zado, realizado em uma escola privada de Jundiaí - SP, que 
avaliou 197 crianças (com faixa etária de seis a 10 anos) e 
seus 323 pais, durante o ano de 2010. Nesse estudo, um 
grupo dos pais recebeu informações escritas a respeito de 
saúde cardiovascular durante o ano (grupo controle) e outro 
grupo, além dos pais receberem as informações, os alunos 
foram submetidos durante o ano a um programa educacional 
multidisciplinar em saúde cardiovascular semanal, com uma 
hora de duração (grupo intervenção). Os resultados mostra-
ram redução significativamente maior de risco cardiovascular 
nos pais do grupo intervenção em comparação aos do grupo 
controle.21 Em conjunto estes estudos/ações evidenciam que 
a prevenção da DCV’s deve se iniciar com uma transformação 
de hábitos e comportamentos na infância, com a ajuda de 
pais, professores e equipes multidisciplinares de saúde. Além 
disto, os alunos envolvidos nestas intervenções tendem a ser 
multiplicadores da promoção da saúde dentro das famílias.

De fato, as principais diretrizes médicas de prevenção e 
tratamento de doenças crônicas têm classificado a atividade 
física como componente essencial nas condutas terapêuticas 
adotadas para essas condições.22 Evidências têm demonstrado 
que atividades como a caminhada apresentam associação 
inversa com o risco de DCV’s e mortalidade por todas as 
causas e de maneira independente do sexo, sendo, portan-
to, uma alternativa eficiente em programas de prevenção 
primária.23 Além disso, essa relação parece ser ainda mais 
significativa quando priorizado caminhadas com enfoque no 
ritmo moderado ao invés de maiores volumes.23 Os benefícios 
da caminhada também puderam ser observados por Carter e 
colaboradores, que verificaram que a inclusão de pequenos 
intervalos de dois minutos de caminhada na rotina de pessoas 
que passam horas sentadas pode contribuir para a manutenção 
do fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, ter grande 
impacto clínico para a saúde cerebrovascular a longo prazo,24 
bem como para o risco de acidente vascular encefálico, dado 
o compartilhamento de fatores de risco vasculares modificá-
veis entre essa condição e doenças com comprometimento 
cognitivo, demência e Alzheimer.25

O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NA 
PREVENÇÃO E TERAPÊUTICA DE FATORES 
DE RISCO CARDIOVASCULAR

Considera-se exercício físico a prática de atividade física 
sistematizada, devidamente elaborada e prescrita conside-
rando variáveis de treinamento visando objetivos específicos, 
diferentemente da prática de atividade física em si, que nada 
mais é do que todo gesto motor que resulta em gasto ener-
gético acima das condições de repouso.

Conforme ilustrado pela Figura 2, a literatura apresenta 
uma série de evidências que comprovam os benefícios agu-
dos e crônicos promovidos pelo exercício físico sobre os fa-
tores de risco para DCV’s quando avaliados individualmente.9 
Neste sentido, a eficiência do treinamento físico aeróbio em 
reduzir os níveis pressóricos em pacientes hipertensos já está 
muito bem consolidada. Nessa condição, o exercício físico 
é capaz de atuar sobre mecanismos neurais e humorais de 
controle da pressão arterial,26 seja pela diminuição do tônus 
simpático e fatores vasoconstritores na circulação como pelo 
aumento da influência vagal, melhora da sensibilidade dos 
pressorreceptores e maior biodisponibilidade de vasodilata-
dores, como o óxido nítrico.27,28 No que diz respeito ao tipo 
de exercício, em meta-análise envolvendo 5223 participantes 
normotensos, pré hipertensos e hipertensos, Cornelissen 
& Smart demonstraram que o treinamento físico aeróbio é 
efetivo em reduzir a pressão arterial tanto em indivíduos pré 
hipertensos como em hipertensos; todavia os benefícios do 
treinamento resistido na redução da pressão arterial foram 
observados de forma significante somente em pré-hiperten-
sos, sugerindo que ambos os tipos de exercício são efetivos 
na prevenção da hipertensão.29 

Um aspecto bastante interessante a ser considerado 
no desenvolvimento de DCV’s é a hereditariedade, um fator 
de risco classificado como não modificável.  Nosso grupo 
de pesquisa ao avaliar adultos jovens filhos de hiperten-
sos verificou aumento da modulação simpática cardíaca 
em repouso e respostas exacerbadas de pressão arterial 
e frequência cardíaca após um teste isométrico de esforço 
máximo envolvendo grandes grupos musculares quando 
comparado com filhos de normotensos. Tais achados eviden-
ciam a presença de disfunção autonômica cardíaca precoce 
em filhos de hipertensos, mesmo antes de alteração clínica 
de valores de pressão arterial.30 Além disto, em um estudo 
recente demonstramos que as alterações autonômicas em 
filhos de hipertensos sedentários não foram observadas em 
filhos de hipertensos que faziam musculação regularmente.31 
Tais achados sugerem um papel importante de uma vida 
fisicamente ativa na modulação de alterações precoces 
relacionadas a hereditariedade, um fator de risco não mo-
dificável. Neste sentido, sob uma perspectiva preventiva, 
populações geneticamente predispostas à DCV’s devem 
ser alvo de intervenções cada vez mais precoces a fim de 
evitar/retardar o aparecimento de disfunções associados ao 
desenvolvimento das DCV’s.

Além disto, a prática regular de exercícios pelo portador 
de diabetes é fundamental para a manutenção da qualidade 
de vida e bem-estar. Diversas diretrizes fornecem informações 
relevantes não apenas no sentido de orientar a atuação pro-
fissional para um trabalho seguro, mas também de enfatizar o 
papel do exercício na melhora da saúde dessa população. Os 
principais benefícios observados após a prática de exercício 
físico nessa doença estão relacionados a melhora do controle 
glicêmico e redução do risco cardiovascular. Isso é possível 
como resultado de adaptações moleculares que favorecem a 
captação de glicose celular, bem como de melhora nos meca-
nismos de regulação cardiovascular. O exercício físico é capaz 
de aumentar a sensibilidade à insulina e promover a captação 
de glicose independente de insulina, favorecendo a redução 
dos níveis glicêmicos em pacientes diabéticos do tipo 2.32 
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Além disso, quando associado o treinamento físico aeróbio 
com o resistido observou-se uma melhora ainda maior da 
sensibilidade à insulina e redução da hemoglobina glicada 
quando comparado aos tipos de exercícios isoladamente.33 
Além dos benefícios metabólicos constatados, o treinamento 
físico tem se mostrado efetivo em promover melhora na mo-
dulação autonômica cardíaca em diferentes populações.34 
Estudos em modelos experimentais de diabetes têm verifi-
cado uma melhora significativa do controle autonômico da 
circulação em resposta ao treinamento físico,35 mecanismo 
este altamente comprometido no diabetes do tipo 1 ou do 
tipo 2, e fortemente associado a mortalidade cardiovascular 
nessa população.36,37 

Cada vez mais tem sido estabelecida a conexão entre 
a obesidade e o desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e 
DCV’s. Atualmente, sabe-se que o processo de desenvolvi-
mento de resistência à insulina está associado a um quadro 
inflamatório subclínico comumente observado em pacientes 
obesos e diabéticos que acaba favorecendo para uma si-
nalização celular prejudicada. Por outro lado, pesquisas 
investigando a resposta anti-inflamatória têm observado 
melhora do quadro inflamatório sistêmico após o treinamento 
físico, mesmo na ausência de perda de peso.38 Em estudo 
recente demonstramos em camundongos obesos (ob/ob), 
um modelo de diabetes tipo 2 caracterizado por disfunção 

cardíaca e autonômica associada com inflamação e estresse 
oxidativo,39 que o treinamento físico aeróbio, resistido ou 
combinado iniciado precocemente nestes animais conseguem 
prevenir/atenuar as disfunções metabólicas, cardiovasculares 
e autonômicas.

Além disto, a associação de exercício físico regular e dieta 
adequada tem sido recomendada como estratégia eficaz 
na prevenção e tratamento da síndrome metabólica. Por 
outro lado, o alto consumo de açúcar tem contribuido para 
o aumento da mortalidade por obesidade, diabetes e DCV’s, 
sendo um problema que afeta todas as idades. Neste sentido, 
nos últimos anos nosso grupo tem investigado as alterações 
cardiometabólicas em um modelo de síndrome metabólica 
induzido por sobrecarga de frutose (um açúcar, conhecido 
como xarope de milho, amplamente utilizado pela indústria 
alimentícia), bem como o papel do treinamento físico nessa 
condição. Sob o ponto de vista da gênese das alterações, 
demonstramos que a disfunção autonômica cardiovascular, 
caracterizada por redução da sensibilidade dos pressorre-
ceptores, ocorria já em sete dias de sobrecarga de frutose 
em animais geneticamente hipertensos, sendo seguida por 
aumento nos níveis de citocinas pró-inflamatórias, marcadores 
de lesão celular e redução de vasodilatadores e antioxidantes 
a partir dos 15 dias de protocolo, culminando em mudaças 
metabólicas e cardiovasculares após 30 dias de consumo de 

Figura 2. Benefícios da prática regular de exercícios físicos na prevenção primária e secundária sobre fatores de risco de forma individual.

HDL-c: lipoproteína de alta densidade. 
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frutose.40 Por sua vez, o treinamento físico aeróbio de mode-
rada intensidade iniciado simultaneamente a sobrecarga de 
frutose preveniu as disfunções acima citadas.41 Tais achados 
em conjunto sugerem que a disfunção autonômica está na 
gênese do desenvolvimento das alterações cardiometólicas 
neste modelo de síndrome metabólica e o treinamento físico 
poderia minimizar a possibilidade de desenvolvimento de 
síndrome metabólica na idade adulta, trazendo impacto 
direto sobre o risco cardiovascular.

A prática regular de exercício físico tem se mostrado efeti-
va também na redução e aumento das frações de triacilglicerol 
e lipoproteína de alta densidade (HDL-c), respectivamente.42 
Mais do que isso, a fração de HDL-c também sofre mudanças 
qualitativas, ou seja, o treinamento físico tem potencial para 
alterar a composição dessa lipoproteína para um perfil menos 
aterogênico por aumentar a fração de HDL-2,42 favorecendo 
a um menor risco cardiovascular. 

É interessante notar que há uma relação bastante com-
plexa e peculiar entre exercício físico e consumo de álcool. 
Como demonstrado em meta-análise, as evidências até o 
momento sugerem que a prática regular de exercícios físicos 
parece não reduzir o consumo de álcool. Em contrapartida, 
o exercício físico tem sido uma estratégia alternativa eficiente 
em melhorar a aptidão física e transtornos ocasionados pelo 
alcoolismo, como a depressão.43 

Vale destacar que os efeitos do exercício físico sobre o 
tabagismo ainda têm sido alvo de discussões. O hábito de 
fumar está diretamente associado a um aumento na mortali-
dade e é considerado o principal fator de risco relativo. Uma 
meta-análise mostrou que sessões agudas de exercício físico 
são capazes de reduzir os desejos pelo cigarro bem como 
os sintomas de abstinência de tabaco, como irritabilidade, 
tensão, depressão, dicifuldade de concentração, estresse 
e inquietação.44 Observa-se, ainda, que a manipulação da 
intensidade do exercício físico parece ser capaz de influen-
ciar na duração e na magnitude do desejo pelo cigarro, 
possibilitando obter efeitos de cessação do tabagismo por 
mais tempo em exercícios de intensidades mais elevadas. 
Assim, pode-se sugerir que a redução do tabagismo pode ser 
afetada de maneira indireta pelo exercício físico, no entanto, 
há a necessidade de maiores investigações e em diferentes 
condições para, de fato, recomendar o exercício físico como 
uma ferramenta específica para a cessação do tabagismo.45 

DIMENSÕES PSICOLÓGICAS E PREVENÇÃO 
DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

A relação entre as dimensões psicológicas e as DCV’s é 
tema de interesse e estudo há muitas décadas na Psicocar-
diologia. Em revisão sobre o assunto, Trigo e colaboradores 
descrevem os diferentes momentos e ondas teóricas dos 
estudos que buscam entender padrões de comportamento 
que favorecem o surgimento das DCV’s.46 Os resultados 
produziram dados contraditórios, porém significativos na área.

Estudar características de personalidade nas DCV’s foi o 
objetivo de Friedman & Rosenman por décadas chegando a 
tipologia A como aquela em que a hostilidade e a irritabilidade 
apresentavam forte relação com as DCV’s.47 Posteriormente, 
as investigações tiveram a depressão como ponto chave. 
Trigo e colaboradores creditam no refinamento dos estudos 
e no passar dos anos, a inclusão de componentes como 

hostilidade e raiva, constructos que deram contribuições para 
a formação da tipologia D caracterizada pelas dimensões 
“afetividade negativa” e “inibição social” e frequentemente 
associada com depressão e inibição social.48 

Atualmente, o padrão de personalidade relacionado 
ao distresse (Tipo D) fortalece os estudos de fenômenos 
estressantes que provocam alterações hemodinâmicas, 
neuroendócrinas e/ou imunológicas induzindo a reatividade 
cardiovascular e acelerando a DCV's. O estresse manifesta-se 
em processos cognitivos, emocionais, comportamentais, 
sociais e psicofisiológicos e está associado a noção de 
urgência de tempo e impaciência.46 

Soares e colaboradores sugerem que a presença de 
DCV's pode produzir sentimento de insegurança, ansiedade 
e medo em função da importância dada ao coração (órgão 
fundamental no sistema funcional).49 Essa situação pode 
levar a comportamentos pouco funcionais como fumar, comer 
em excesso, entre outros. Por isso, a busca por estratégias 
psicológicas de prevenção as DCV’s.

Johnston foi um dos primeiros a estudar e a descrever dois 
estágios de prevenção das DCV’s.50 O estágio primário visa 
fornecer conhecimento sobre as DCV’s; incentivar mudança 
de atitude para potencializar a mudança de comportamento; 
reduzir o risco de ser acometido pelas DCV’s. O estágio 
secundário objetiva apresentar e ensinar estratégias com-
portamentais para efetivar mudanças de hábito (exemplo: 
utilizar menor quantidade de sódio na alimentação, fazer 
exercício físico, entre outros).

A OMS incentiva ações para mudança no estilo de vida 
e pontua que a baixa adesão é ponto a ser resolvido pelos 
programas de prevenção. Soares e colaboradores apontam 
que estratégias de intervenção na fase inicial do tratamento 
têm como meta contribuir para acolher sentimentos de medo, 
depressão e ansiedade em função do contato com a infor-
mação sobre as DCV’s.49 Conscientizar o público sobre o 
que é e as necessidades de mudança se necessárias forem, 
fortalecerá a adesão de novos padrões comportamentais 
individuais, familiares e grupais.

Guias de orientação publicados no Brasil e no mundo 
sugerem ações que fomentam a informação, a ação para 
cuidar e a experiência de novos hábitos. Destacamos aqui 
o guia italiano51 que enfatiza o passo a passo da relação 
paciente e psicólogo abordando as seguintes fases: 
1. Seleção: pacientes têm o direito de solicitar acompanha-

mento psicológico.
2. Contato: informações sobre as DCV’s.
3. Acompanhamento: diagnosticar as necessidades psicoló-

gicas, os recursos que possui e fornecer um cronograma 
de acompanhamento. Importante entender os comporta-
mentos e hábitos cotidianos.

4. Intervenção: atendimentos que discutam e forneçam al-
ternativas para reabilitação do paciente e da sua família 
e grupo social (processo organizado a partir da Terapia 
Cognitiva Comportamental).

5. Suporte à distância: avaliação das mudanças e da qua-
lidade de vida.
A proposta de prevenção a partir da existência de fatores 

de risco engloba a diversidade de público a ser atendido, tendo 
como interesse principal ouvir as histórias de vida em relação 
às DCV’s pois esclarecem perspectivas culturais relacionadas 
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aos hábitos diários, a forma de ser e estar no mundo e suas 
respectivas consequências (psicofísico-emocionais).

A literatura aponta estratégias de intervenção individuais 
para a prevenção dos fatores de risco das DCV’s originárias da 
abordagem teórica da Terapia Cognitivo Comportamental.52-54 

Chauvet-Gelinie & Bonin citam que os fatores psicológi-
cos relacionados às DCV’s estão diretamente relacionados 
ao estresse percebido, aos estilos de coping, aos traços de 
personalidade e as formas de suporte social que influenciam 
o desenvolvimento ou não da DCV's.52 Coping é definido pelos 
autores como todos os esforços cognitivos e comportamen-
tais feitos para gerenciar estímulos internos ou externos que 
potencialmente excedem os recursos pessoais e o uso de 
uma ou outra estratégia de enfretamento é determinado pelo 
evento estressor (tipo, gravidade, duração, etc.) e pelo perfil 
da pessoa (cognição, personalidade, história pessoal, etc). 
Os autores esclarecem que podemos ter estratégias focadas 
em problemas (que parecem ser pontuais na DCV's quando 
falamos em resolver, por exemplo, o hábito de fumar, de comer 
em excesso, etc) e estratégias focadas em emoções (que sur-
gem quando na prevenção observamos medo ou ansiedade 
para fazer algo que está sendo proposto no acompanhado).

Magomedova & Damadaeva relatam que as interven-
ções psicológicas podem ser realizadas em grupo ou de 
forma individualizada, além de serem complementadas com 
estratégias de conscientização a respeito das DCV’s, de 
gerenciamento de situações estressantes e auxílio em lidar 
com as adaptações de mudanças de hábito.53

No Brasil, Lipp é referência no estudo e na aplicabilidade 
de estratégias para prevenção e tratamento de estresse 
relacionado as DCV’s.55-59 Como resultado dos estudos de-
senvolvidos durante décadas, a autora propôs o Treinamento 
de Controle de Estresse (TCS) descrito como método onde 
a motivação para mudar é o princípio ativo e fontes internas 
de estresse como personalidade, valores e crenças pessoais 
fortalecem aspectos de questionamento e adapatação a formas 
de gerenciamento e estabelecimento de metas a curto, médio 
e longo prazo objetivando qualidade de vida e longevidade.

Recentemente, novas estratégias de intervenção como 
o biofeedback ganham espaço na prevenção das DCV’s.60 
Biofeedback é uma técnica de gerencimento da consciência 
física que auxilia o gerencimento das respostas fisiológicas 
involuntárias mediada por equipamentos que monitoram fun-
ções corporais. Perceber mudanças sutis, por exemplo em 
nosso ritmo respiratório, reconhecendo frequência cardíaca 
e padrões respiratórios favorece enfrentar a raiva e suas con-
sequências físicas. Outra abordagem que tem sido estudada 
é a autocompaixão e a atenção plena61 onde treinar a atenção 
plena favorece o contato com a consciência psicofísica, com 
os processos emocionais impeditivos do autoconhecimento 
e favorecem e incentivam tomada de decisão e escolhas para 
novos padrões de relação consigo e com o mundo.

RECOMENDAÇÕES PARA INTERVENÇÃO 
NÃO FARMACOLÓGICA DO RISCO 
CARDIOVASCULAR

Tendo como base as recomendações da I Diretriz de 
Prevenção Cardiovascular62 e recomendações internacionais 
recentes,63 sugerimos como ações na intervenção individual 

sob a perspectiva da educação física e psicologia para pre-
venção das DCV's:
• atendimento interdisciplinar (equipe de profissionais de 
diferentes áreas construindo o programa de prevenção).
• relação de confiança entre profissional de saúde e paciente.
• incentivo à prática de exercícios físicos de três-cinco dias 
por semana, mas preferencialmente todos os dias, para 
crianças, adultos e idosos.
• recomendar que crianças e jovens de 5 a 17 anos 
acumulem pelo menos 60 minutos de atividade físi-
ca de intensidade moderada a vigorosa diariamente 
(300 min/semana).
• recomendar o acúmulo de 30 minutos por dia (cinco dias/
semana) de exercícios de intensidade moderada (total de 150 
minutos/semana) ou 15 minutos por dia (cinco dias/semana) 
de exercícios de intensidade vigorosa (total de 75 minutos/
semana) para adultos.
• para indivíduos descondicionados fisicamente, sugerir 
sessões de exercício físico de curta duração (até 10 minutos) 
pode ser uma estratégia adequada. 
• na possibilidade de um atendimento mais individualizado, 
realizar uma avaliação inicial composta por anamnese, 
exame físico e clínico, podendo ser complementadas com 
avaliações mais aprofundadas no caso da presença de 
fatores de risco cardiovascular, como teste cardiopulmonar, 
medidas antropométricas, força muscular e flexibilidade. 
Prescrever a intensidade, duração e frequência do exercício 
físico de acordo com o perfil individual, considerando o 
uso de medicamentos para que a prática de exercícios 
seja efetiva e segura. Caso haja a presença de fatores de 
risco ou DCV´s estabelecida buscar as recomendações 
específicas para prescrição de exercício a fim de que se 
evitem riscos e se obtenha o maior benefício. Controlar 
intensidades dos exercícios usando variáveis confiáveis, 
como consumo máximo de oxigênio (VO2 max) e limiares 
ventilatórios, percepção subjetiva de esforço (PSE), teste 
da fala e percentual de frequência cardíaca máxima esti-
mada ou medida. 
• entrevistas para conhecer a história de vida do paciente 
(aspectos culturais, psicofísicos, sociais).
• programar cronograma de atendimento incluindo as ses-
sões psicoeducacionais e as de intervenção clínica.
• as sessões psicoeducacionais têm como objetivo fomentar 
o esclarecimento a respeito das DCV’s e devem ser realiza-
das de forma a explorar as diversas formas de comunicação 
(linguistica, visual, vivencial, entre outras).
• as sessões de intervenção psicológicas devem ser pro-
gramadas (de seis a oito sessões em média) com foco 
na resolução de problemas e emoções. Para problemas, 
sugerimos definí-los, construir alternativas junto ao paciente, 
incentivar a tomada de decisão, implementar e verificar 
soluções. Para as emoções, gerenciar intensidades e vi-
vências melhorando os níveis de tensão, conscientização 
sobre respiração, relaxamentos e avaliação de ganhos e 
perdas na qualidade de vida.
• acompanhamento psicológico à distância, podendo ser 
feito em períodos distintos, como 30 dias após a intervenção 
presencial, 60 e 90 dias para estabelecer estratégias de 
aderência (mudança de comportamento) e finalizar o processo 
de interveção.  
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A saúde pública encontra-se desafiada pela epidemia 

de obesidade, pela significativa mortalidade por DCV’s e 
por complicações associadas a essas condições havendo 
a necessidade de implementação de medidas preventivas. 
Tendo conhecimento do estado da arte no que se refere a 
prevalência de inatividade física e estresse psicológico, bem 
como a associação destes fatores com o desenvolvimento 
de DCV´s, gerando elevados custos para os sistemas de 
saúde, é imperativo que hajam maiores investimentos, es-
pecialmente na prevenção primária, de modo a assegurar 
acesso a condições mínimas para promoção de saúde. 
Mesmo diante de todas as evidências que demonstram os 
incontáveis benefícios promovidos pelo exercício físico e o seu 
papel de protetor cardiovascular, a população está cada vez 
mais fisicamente inativa e suscetível ao risco de morbidade e 

mortalidade. Neste sentido, direcionar os esforços no combate 
ao sedentarismo, aos maus hábitos alimentares, ao tabagis-
mo, ao etilismo e ao estresse, principalmente em crianças 
e adolescentes no ambiente escolar, parecem ser medidas 
com um custo-efetividade interessante no médio e longo 
prazo. Assim, propor e implementar ações considerando 
aspectos psicológicos e comportamentais dos indivíduos 
desempenhará um papel relevante no sentido da promoção 
da saúde, aumentando, assim, o leque de abordagem e 
manejo da saúde da população.
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CESSAÇÃO DO TABAGISMO

SMOKING CESSATION

RESUMO
O tabagismo é a principal causa evitável de morte, e é associado ao desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer.1  Existem fortes evidências de que o 
controle do tabagismo tem boa relação de custo-efetividade quando comparado com outras 
intervenções de redução de riscos e prevenção de doenças.2 As bases da Convenção-
-Quadro para Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde (CQCT/OMS) ofere-
cem, por meio de artigos, guias e protocolos, rotina de atuação, além da oportunidade de 
colaboração e cooperação técnica entre os diversos países para abordar conjuntamente 
problemas que transcendem suas fronteiras. A OMS, objetivando facilitar a aplicação do 
tratado, lançou um pacote de intervenções para redução de demanda por produtos do 
tabaco de impacto comprovado, com experiência de implementação reconhecida e com 
políticas que podem ser aplicadas em qualquer país do mundo, o MPOWER.3 M > Monitor: 
monitorar da epidemia. P > Protect: proteger a população contra a fumaça do tabaco. 
O > Offer: oferecer ajuda para deixar de fumar. W > Warn: advertir sobre os perigos do 
tabaco. E > Enforce: fazer cumprir a proibição da publicidade, promoção e patrocínio. 
R > Raise: aumentar impostos dos produtos do tabaco.

Descritores: Tabagismo; Abandono do Uso do Tabaco; Prevenção no Ato de Fumar; 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

ABSTRACT
Smoking is the leading avoidable cause of death, and is associated with the develo-

pment of cancer, cardiovascular and respiratory diseases.1 There is strong evidence that 
tobacco control is cost-effective compared to other risk-reduction and disease prevention 
interventions.2 The bases of the World Health Organization Framework Convention on 
Tobacco Control (WHO FCTC) offer, through articles, guides and protocols, both a road 
map and the opportunity for collaboration and technical cooperation among the different 
countries to jointly address issues that transcend their borders. With a view to facilitating 
the implementation of the treaty, WHO has launched a package of interventions with pro-
ven impact, geared towards reducing the demand for tobacco products, with recognized 
implementation experience and policies that can be applied in any country in the world, 
MPOWER.3 M- Monitor tobacco use and prevention policies. P- Protect people from tobacco 
smoke. O- Offer help to quit tobacco use. W- Warn about the dangers of tobacco. E- Enforce 
bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. R- Raise taxes on tobacco.

Keyword: Tabacco Use Disorder; Tabacco Use Cessation; Smoking Prevention; Word 
Health Organization. 
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CENÁRIO BRASILEIRO
O Brasil, por ser signatário da Convenção-Quadro para 

Controle do Tabaco (CQCT), tem cumprido bem o seu papel 
na implementação da proteção da população com a regula-
mentação de leis que determinam ambientes 100% livres de 
fumaça, monitorando o tabagismo (VIGITEL), advertências 
sobre os perigos do tabaco (embalagens, contra-propaganda 
e campanhas de educação), fazendo cumprir as proibições 
sobre publicidade, promoção e patrocínio, especialmente para 
os jovens e aumentando os impostos sobre o tabaco. Hoje a 
prevalência de tabagismo na população adulta brasileira é 

menor que 10%, umas das menores prevalências mundiais. 
Somos o país que mais reduziu a prevalência do tabagismo 
nos últimos 25 anos, mas em número absoluto, somos o oitavo 
país em número de fumantes, cerca de 18 milhões de fumantes. 
Tornado isto um problema de saúde pública, com necessidade 
de politicas públicas com atenção permanente ao tabagismo.

As melhorias na taxa de cessação do tabagismo são 
desafio mundial, e isto não é diferente no nosso país e 
envolve políticas públicas de acesso às inovações tec-
nológicas que para serem incorporadas necessitam de 
avaliações de custo-efetividade e fármaco-econômicas. 



147

CESSAÇÃO DO TABAGISMO

Produzir ciência de qualidade para justificar a incorpora-
ção dessas tecnologias é um cenário que cada vez mais 
envolve genética e farmacogenética tentando aperfeiçoar 
o tratamento do tabagismo. 

TRATAMENTO TABAGISMO NO BRASIL 
Podemos considerar que no cenário atual vigente existem 

três principais intervenções para facilitar o abandono do consu-
mo dos produtos do tabaco: aconselhamento para cessação 
incorporado à atenção primária, acesso gratuito às linhas de 
telefone com orientações e intervenção com uso de medica-
mentos antitabaco, considerando que o tabagismo determina 
dependência que dificulta sua cessação.4 Sendo assim, o 
uso de medicação antitabaco chega a triplicar os índices de 
cessação quando comparado a tratamento com placebo.5 

Os tratamentos antitabagismo de primeira linha aprovados 
são: a terapia de reposição nicotínica (adesivos e goma) 
produtos pioneiros no tratamento do tabagismo, com taxa de 
sucesso superior ao placebo, mas inferior a bupropiona,6,7 um 
inibidor da recaptação de norepinefrina, dopamina, serotonina 
e antagonista de receptores nicotínicos e a vareniclina,8,9 um 
agonista parcial dos receptores nicotínicos compostos pelas 
subunidades α4β2). Metanálise de 16 estudos clínicos8,9 in-
dicou que fumantes tratados com bupropiona apresentaram 
maior taxa de abstinência, quando comparados com aqueles 
recebendo placebo, com taxa de risco – Odds ratio (OR) – 
de 1,97 (IC 95% 1,67-2,34) para o sucesso no tratamento. 
Já a vareniclina apresentou maior eficácia, comparada a 
reposição de nicotina e bupropiona, possuindo OR de 2,27 
(IC 95% 2,02-2,55) em relação ao placebo, de acordo com 
metanálise de 14 artigos.9

O uso de medicamentos para cessação do tabagismo 
é recomendado por um período médio de 12 semanas. O 
protocolo de tratamento do tabagismo do Ministério da Sáude 

do Brasil, realizado através do SUS (Sistema Único de Saúde) 
disponibiliza acesso gratuito ao tratamento com repositores 
de nicotina e bupropiona. A vareniclina, apesar da eficácia 
superior aos demais medicamentos, ainda não foi incorporada 
a rede pública, por questões de financiamento. A expectativa é 
que possamos produzir conhecimento científico de qualidade 
que ajudem na incorporação destas tecnologias. Desta forma, 
estudos avaliando a variabilidade genética da resposta indivi-
dual a medicamentos, tanto quanto à eficácia, como quanto 
à taxa de efeitos adversos, possa  ser  investigada através 
da  farmacogenética. Ou seja, estudando as bases genéticas 
da resposta farmacológica. Assim, polimorfismos em genes 
envolvidos na codificação de enzimas metabolizadoras de 
drogas, na variabilidade das proteínas transportadoras ou 
de receptores fazem parte do cerne destas investigações.8,9 
Os genes CHRNA4 e CYP2B6 são genes importantes para 
estudos farmacogenéticos antitabagismo, pois codificam as 
subunidades α4 dos receptores acetilcolínicos-nicotínicos 
(as quais são importantes alvos de ação da vareniclina)10 e a 
CYP2B6 é principal isoenzima que metaboliza a bupropiona.11

Esta possibilidade de comprovar melhor eficácia na es-
colha do fármaco antitabaco através do uso de marcadores 
genéticos para escolha individual de tratamento tabagismo 
pode ser aposta futura para melhoria das taxas de  cessação, 
e justificar a incorporação de tecnologias algumas vezes com 
preços mais elevados, mas que ao ter eficácia maior pro-
mova impacto fármaco-econômico positivo, economizando 
recursos na saúde.
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OBESITY AND DYSLIPIDEMIA – REDUCTION TARGETS; USE OF DIETS 
AND DRUG PRODUCTS

RESUMO
As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil desde 

o final da década de 1960, a despeito da tendência de queda observada nos últimos anos. 
A mudança de estilo de vida relacionada à urbanização e globalização, com alta ingestão 
calórica e menor gasto energético, o rápido aumento da população idosa devido à maior 
expectativa de vida levaram à maior prevalência de obesidade e dislipidemias e, consequen-
temente, doenças cardiovasculares e metabólicas. Pesquisas de base populacional, estudos 
de coorte e de caso e de controle apontam para a importância do crescimento dos fatores 
de risco e diferenças regionais indicam que as políticas públicas e o atendimento médico 
devem priorizar intervenções de saúde tendo como objetivo a prevenção e controle dos 
fatores de risco mais prevalentes em nosso meio. A abordagem terapêutica da obesidade 
deve incluir não apenas a redução isolada do peso, e sim, atrelada à melhora metabólica 
ampla que se associe à diminuição do risco de complicações cardiovasculares. De um modo 
geral, a perda de peso é mais frequentemente alcançada ao longo dos primeiros meses ou 
do primeiro ano de exposição aos fármacos e embora alguns sejam mais efetivos, eventos 
adversos são frequentes, limitando o tratamento a longo prazo. O grande avanço e a maior 
segurança nos últimos anos vieram com o uso de medicamentos anti-hiperglicemiantes, 
como análogos de GLP-1, permitindo o uso a longo prazo com manutenção de resultados 
e adicionando benefícios cardiovasculares. A abordagem terapêutica das dislipidemias no 
paciente obeso é imperativa para a evolução desse perfil de pacientes, nos quais múltiplos 
fatores fisiológicos, bioquímicos, metabólicos e clínicos, estão interconectados e diretamente 
relacionados com aumentos substanciais do risco de diabetes, de doença aterosclerótica 
cardiovascular e mortalidade por todas as causas.

Descritores: Obesidade; Dislipidemias; Epidemiologia; Tratamento; Estilo de Vida.

ABSTRACT
Cardiovascular disease has been the no. 1 cause of death in Brazil since the late 1960s, 

despite the downtrend observed in recent years. Lifestyle changes related to urbanization and 
globalization, high calorie intake and lower energy expenditure, combined with a rapidly aging 
population due to increased life expectancy, have led to a greater prevalence of obesity and 
dyslipidemia, and consequently, cardiovascular and metabolic diseases. Population-based 
surveys, cohort and case-control studies underline the importance of the growth of risk factors, 
and regional differences indicate that public policies and medical care must prioritize health 
interventions in order to prevent and control the most prevalent risk factors in our country. The 
therapeutic approach to obesity must include not only weight reduction alone, but also in 
combination with comprehensive metabolic improvement, which is associated with a reduced 
risk of cardiovascular complications. In general, weight loss is more frequently achieved in the 
first few months or first year of exposure to medications, and although some drugs are more 
effective, adverse events are common, limiting treatment options to long-term therapy. The 
major advances and greater safety seen in recent years were achieved with the use of anti-
-hyperglycemic agents such as GLP-1 analogues, enabling long-term use with maintenance of 
results and adding cardiovascular benefits. The therapeutic approach to dyslipidemia in obese 
patients is imperative for the progress of this patient population, in which multiple physiological, 
biochemical, metabolic and clinical factors are interlinked and directly related to substantial 
increases in the risk of diabetes, atherosclerotic cardiovascular disease, and all-cause mortality.

Keywords: Obesity; Dyslipidemia; Epidemiology; Treatment; Lifestyle. 
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EPIDEMIOLOGIA DA OBESIDADE 
E DISLIPIDEMIA
Transição epidemiológica no Brasil

A transição epidemiológica mais importante ocorreu no 
Brasil na década de 1960, com as doenças crônicas não-trans-
missíveis (DCNT) tornando-se a principal causa de mortalidade 
e ultrapassando as doenças infecciosas e deficiências nutri-
cionais. Essa transição ocorreu em paralelo com a crescente 
urbanização, melhores cuidados sanitários e nutricionais, maior 
cobertura de imunizações, e pelo crescimento econômico do 
país.1,2 Esta transição resultou na tripla carga de doenças: a car-
ga ainda importante da mortalidade por doenças infecciosas, o 
aumento de causas externas de morte (homicídios, acidentes 
de tráfego), e o crescimento da mortalidade por doenças 
não-transmissíveis. As doenças cardiovasculares continuam 
sendo a principal causa de morte no Brasil desde o final da 
década de 1960. Duas importantes tendências contribuíram 
para manter esse ranking nas últimas décadas:1,3 A primeira 
foi a mudança de estilo de vida relacionada à urbanização e 
globalização, como a alta ingesta calórica, e o menor gasto 
energético.1,4 A segunda foi o rápido envelhecimento da popu-
lação devido à maior expectativa de vida e menor fertilidade.

Tendências temporais para comportamentos de saúde 
mostram que o tabagismo declinou entre 1989 e 2013 de 
43,3% para 19,2% nos homens, enquanto nas mulheres caiu 
de 27% para 11,2%. No entanto, de 1975 a 2013 houve au-
mento marcante na prevalência de sobrepeso e obesidade, 
tornando a obesidade um dos problemas mais desafiadores 
em saúde pública no nosso país. (Figura 1) O aumento da 
obesidade foi mais pronunciado nos homens, no meio rural, 

e entre indivíduos com menor renda.5 Os dados de atividade 
física foram obtidos mais recentemente a partir do sistema 
de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), com uma amostra 
representativa de adultos em 27 capitais e no Distrito Federal. 
De 2006 a 2012 os dados do VIGITEL mostraram aumento na 
atividade física e tempo de lazer em adultos, particularmente 
nos adultos jovens.6 No entanto, em 2013, uma elevada pro-
porção de adultos (39,8% de homens e 51,5% de mulheres) 
ainda não atingia os níveis de atividade física recomendados 
(atividade física leve ou moderada de pelo menos 150 minutos 
por semana, ou intensa de 75 minutos por semana), conside-
rando atividades de lazer, trabalho e transporte.7 

Com relação à dislipidemia, a maior pesquisa realizada foi 
conduzida em 2002 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 
numa amostra de conveniência com 81.262 voluntários com 
idade ≥ 18 anos (média 44,7 anos) recrutados de 13 cidades 
brasileiras.8 O valor médio (DP) de colesterol era de 199 
(35) mg/dL; 40% da população estudada apresentava co-
lesterol > 200 mg/dL e 14% > 240 mg/dL. O colesterol 
aumentava com o aumento da idade e foi semelhante entre 
os sexos. No entanto, além de trabalhar com uma amostra de 
conveniência, essa pesquisa não coletou informações sobre 
o uso de hipolipemiantes.8 Outros estudos de base popula-
cional regionais reportaram a prevalência de colesterol total 
≥ 240 mg/dL variando de 4,2% a 31,3%, e ao contrário do que 
ocorre com o diabetes mellitus, hipertensão e tabagismo, a 
dislipidemia foi mais frequente nos grupos socioeconômicos 
superiores. Dados oriundos de seis pesquisas de base popu-
lacional para se obter a prevalência de síndrome metabólica 
incluindo adultos em regiões urbanas e rurais, mostraram 
que 53,9% dos homens e 67,5% das mulheres apresentam 
HDL-c < 40 ou < 50 mg/dL, respectivamente.9 A prevalência 
de triglicérides elevados variou de 13-17% nessas pesquisas. 
Dados da coorte do ELSA-Brasil10 mostram que a despeito 
do uso de estatinas, a prevalência de hipercolesterolemia 
(>200 mg/dL para o colesterol total) e hipertrigliceridemia 
(≥150 mg/dL) foi de 61,5% e 31,2%, respectivamente. Em-
bora a prevalência de hipercolesterolemia fosse semelhante 
entre homens e mulheres (58,9% e 63,6%, respectivamente), 
a hipertrigliceridemia foi quase duas vezes mais frequente 
em homens (40,9% vs 23,0%).10

Em paralelo à epidemia de obesidade e ao rápido enve-
lhecimento populacional, a prevalência do diabetes mellitus 
também está crescendo no Brasil. O único estudo multicêntrico 
de base populacional para avaliar diabetes mellitus que utilizou 
testes sanguíneos foi conduzido em nove grandes cidades 
brasileiras entre 1986 e 1988 com uma amostra aleatorizada 
de 21.847 indivíduos dos 30 aos 69 anos e reportou uma pre-
valência de diabetes de 7,6%, sem diferenças entre os sexos.11 
Com base em dados obtidos a partir do estudo VIGITEL, com 
indivíduos mais jovens, a partir dos 18 anos, observou-se 24% 
de aumento na prevalência de diabetes auto-referido nos bra-
sileiros de 2006 a 2013 (5,5% a 6,8%).12 Já na avaliação basal 
dos dados do ELSA- Brasil (2008–2010), 20% dos adultos de 
35 a 74 anos tinham diabetes mellitus, definido pela presença 
de diagnóstico prévio (auto-referido ou pelo uso de medicação) 
ou diabetes mellitus não diagnosticado (com base em valores 
de glicemia de jejum, ou teste oral de tolerância à glicose, ou 
hemoglobina glicada alterados).13

Figura 1. Prevalência de tabagismo, sobrepeso e obesidade (inclui 
IMC ≥25 kg/m2), e obesidade (IMC ≥30 kg/m2) em adultos, obtido 
de pesquisas de base populacional no Brasil de 1975 a 2013. Não 
há dados de tabagismo de 1974-1975.7 A, homens; B, mulheres. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE; www.
ibge.gov. br) e Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.IMC  indica índice 
de massa corpórea. 
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Embora exista um grande número de estudos sobre a 
prevalência de fatores de risco cardiovasculares, muitos 
apresentam limitações por não serem representativos do 
país, ou pela ausência de confirmação laboratorial. O VIGITEL 
é uma das maiores fontes de informações, e embora seja 
um estudo realizado por telefone, foi realizado nas capitais 
estaduais. Inclui apenas dados autorreferidos de grandes 
cidades urbanas, que podem levar a viés de sub-reporte.

O estudo INTERHEART, braço latino-americano, indicou 
que a obesidade abdominal, dislipidemia, fumo, história de 
hipertensão e diabetes, falta de prática de exercícios físicos 
regulares correspondiam a mais de 86% do risco atribuível 
populacional para infarto do miocárdio na região.14 O braço 
brasileiro do INTERHEART incluiu 313 casos e 364 controles 
pareados por sexo e idade. O maior risco atribuível popu-
lacional observado foi para a relação ApoB/ApoA-1 (57,0%; 
IC 95%, 38,6%–73,4%), relação cintura-quadril (51,0%; IC 
95%, 27,2%–74,4%), estresse permanente (43,8%, IC 95%, 
25%–64,7%), hipertensão (43,2%; IC 95%, 35,4%–51,4%), e 
fumo (40,3%, IC 95%, 28,9%–52,8%).14 No estudo AFIRMAR 
(Acute Myocardial Infarction Risk Factor Assessment in Brazil), 
um estudo caso-controle, os fatores de risco independentes 
para infarto do miocárdio mostraram um padrão convencional 
(fumo, diabetes mellitus, obesidade central, entre outros) com 
forças de associação distintas.15 A maior parte dos fatores 
de risco descritos são evitáveis, preveníveis por meio de 
implementação de políticas adequadas. O estudo INTERS-
TROKE,16 que usou metodologia semelhante, demonstrou que 
em uma comunidade da região Sul do Brasil, a combinação 
de hipertensão arterial, fibrilação atrial, hipertrofia ventricular 
esquerda, presença de placa carotídea, tabagismo pesado, 
diabetes mellitus e abuso de álcool, baixos níveis de HDL-c e 
inatividade física explicavam 98,9% da incidência dos AVCs 
isquêmicos. De acordo com o estudo PURE (Prospective 
Urban and Rural Epidemiological) os comportamentos prote-
tores no desenvolvimento de doenças cardiovasculares (dieta 
saudável, atividade física regular, não fumar), são adotados 
menos frequentemente por populações vivendo em países de 
baixa e média renda.17 Esse mesmo padrão ocorre no Brasil, 
onde estudos mostraram maior prevalência de fatores de risco 
cardiovasculares, principalmente o tabagismo, hipertensão 
e obesidade nos grupos socioeconômicos mais baixos.1,13,18

Com relação à expectativa de vida no Brasil, observou-se 
de modo geral seu aumento ao nascimento de 1990 a 2015, 
mas com importante heterogeneidade entre os estados. A 
redução da mortalidade por doenças infecciosas foi o maior 
contribuinte para a maior expectativa de vida na maior parte 
dos estados do Norte e Nordeste. Já a redução da mortali-
dade por doenças cardiovasculares foi o maior contribuinte 
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, em 
homens, causas externas reduziram a expectativa em 17 
dos 27 estados. Embora, as taxas de morte por doença 
isquêmica cardíaca (DIC) e doença cerebrovascular (DCV) 
ajustadas para a idade tenham declinado com o tempo, estas 
permanecem como as principais causas de morte no país 
e nos estados. Já as causas de morte prematura mudaram 
substancialmente, dos quadros diarreicos do 1o para o 13o 
lugar, e depois para 36o, respectivamente, enquanto a vio-
lência mudou do 7o para 1o e depois 2o lugares.19

Dessa forma, políticas públicas e atenção médica de-
vem priorizar intervenções de saúde tendo como objetivo a 
prevenção e controle dos fatores de risco mais prevalentes 
em nosso meio. 

TRATAMENTO DA OBESIDADE 
O aumento do tecido adiposo se associa a um estado infla-

matório crônico devido à infiltração de macrófagos e linfócitos 
neste tecido, modificando a síntese e liberação de citocinas 
que se associam à redução da sensibilidade à insulina.20-23 
Assim, a obesidade está estreitamente ligada a distúrbios de 
carboidratos e de lipídios. Consequentemente, o tratamento da 
obesidade deve incluir não apenas a redução do peso isolada, 
mas atrelada a uma melhora metabólica ampla que se associe 
a diminuição do risco de complicações cardiovasculares.24-29 
Além disso, na presença da obesidade e aumento da glicemia, 
vários metabólitos como produtos finais da glicação, redução 
de adiponectina, aumento de citocinas proinflamatórias e 
maior expressão de fatores pró-trombóticos se associam com 
disfunção endotelial, aterosclerose e eventos trombóticos.26, 30-33

Assim, tendo em vista que a maioria das intervenções 
sobre a obesidade apresenta resultados apenas parciais na 
obtenção do peso ideal, torna-se relevante que os fármacos 
usados no seu tratamento possuam efeitos adicionais anti-hi-
perglicemiante, anti-inflamatório, antitrombótico, hipolipemiante, 
propiciem melhora da função endotelial e atenuem mecanismos 
de doença cardiovascular. Outro aspecto interessante relacio-
nando obesidade e diabetes com doença cardiovascular é sua 
frequente associação com calcificação vascular.34

Tem sido descrito nestes pacientes deficiência em algu-
mas vitaminas (D e K2) que parece associada com maior 
calcificação vascular, ativação do sistema renina angiotensina 
e do sistema nervoso simpático.35-39 

A obesidade e, particularmente, a concomitância de dia-
betes se associa com distúrbios no balanço de incretinas, que 
contribui para maior hiperlipidemia pós-prandial, distúrbios 
na saciedade e no metabolismo de glicose associada com 
comprometimento de uma diversidade de ações relevantes 
mediadas pelas incretinas sobre o sistema cardiovascular.40-43

Tratamento medicamentoso
Mesmo com a disponibilidade de alguns medicamentos 

mais seguros e efetivos nos últimos anos, o tratamento 
não farmacológico concomitante é fundamental e inclui 
dieta saudável e adequada aliada a um plano de atividade 
física individualizado.

De um modo geral, a perda de peso é mais frequen-
temente alcançada ao longo dos primeiros meses ou do 
primeiro ano de exposição aos fármacos e embora alguns 
sejam mais efetivos, eventos adversos são frequentes, li-
mitando o tratamento em longo prazo. O grande avanço 
e a maior segurança nos últimos anos vieram com o uso 
de medicamentos anti-hiperglicemiantes como análogos 
GLP-1, permitindo o uso em longo prazo com manutenção 
de resultados e adicionando benefícios cardiovasculares.

Orlistate
Este inibidor da lipase gástrica e pancreática é um me-

dicamento aprovado em nosso país para o tratamento da 
obesidade e deve ser prescrito na dose de 120 mg três 
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vezes ao dia junto às principais refeições. Orlistate inibe 
aproximadamente 30% da absorção de gorduras da dieta e 
possui eliminação predominantemente fecal.44 

Resultados favoráveis foram observados com o orlistate 
em estudo desenvolvido na Suécia, mostrando ao lado 
de perda de peso, melhora no perfil lipídico e glicêmico.45 
Mais recentemente, metanálise envolvendo 33 estudos 
randomizados mostrou perda de peso média de 2,12 kg e 
confirmou benefícios metabólicos, particularmente no perfil 
lipídico e de segurança.46

Liraglutida
Este análogo do glucagon like peptide-1 (GLP-1) também 

foi aprovado no Brasil para a redução de peso em pacientes 
com índice de massa corpórea ≥ 27 kg/m2 e ao menos um 
fator de risco adicional.47,48 

O medicamento deve ser administrado por via subcutâ-
nea em doses graduais até o alcance da meta de 3,0 mg, 
sendo a perda de peso dose-dependente. O fármaco produz 
saciedade e proporciona vários benefícios cardiovasculares, 
incluindo discreta, mas significante melhora no perfil lipídico. 

Em estudo envolvendo 3731 pacientes não diabéticos 
com obesidade ou sobrepeso, dupIo-cego controlado por 
placebo e com duração de 56 semanas, a exposição ao fár-
maco se associou a uma perda média de 8.4±7.3 kg de peso 
e no braço placebo a perda foi de 2.8±6.5 kg (diferença de 
5.6 kg) [29].48 O estudo mostrou que a exposição ao fármaco 
determinou perda de pelo menos 5% em aproximadamente 
2/3 dos pacientes e superior a 10% em 1/3 dos pacientes. 
Além disso, confirmou vários benefícios cardiovasculares e 
metabólicos, como diminuição de biomarcadores inflama-
tórios, trombóticos e da sensibilidade à insulina. Benefícios 
no perfil lipídico também foram observados e o tratamento 
se mostrou seguro, sendo observados apenas alguns dis-
túrbios gastrointestinais, principalmente náuseas no início do 
tratamento.48 O fármaco foi testado em pacientes diabéticos 
para segurança cardiovascular e se mostrou não apenas 
seguro, mas reduziu o desfecho primário (morte cardiovas-
cular, infarto ou acidente vascular cerebral não fatais), bem 
como mortalidade cardiovascular e por todas as causas.49 

Lorcaserina 
Este fármaco é um agonista do receptor 2C da serotonina. 

Embora ainda não comercializado no Brasil, dados de sua 
segurança cardiovascular e efetividade foram recentemente 
mostrados em estudos clínicos.47,50-52

Resultados iniciais promissores em relação a perda de 
peso foram mostrados nos estudos BLOOM (Behavioral Mo-
dification and Lorcaserin for Overweight and Obesity Manage-
ment) e BLOSSOOM, na dose de 10 mg em comparação ao 
placebo. Ambos estudos mostraram efetividade do fármaco 
na perda de peso em relação ao placebo, alcançando perda 
superior a 5% em aproximadamente metade da população 
e superior a 10% em aproximadamente 1/5 da população 
exposta ao tratamento com lorcaserina.47,50 Em 2018 foram 
apresentados os resultados do estudo CAMELLIA-TIMI 61 
(Cardiovascular and metabolic effects of lorcaserin in overweight 
and obese patients - thrombolysis in myocardial infarction 61), 
estudo randomizado, duplo-cego, controlado por place-
bo que avaliou a efetividade e, particularmente, segurança 

cardiovascular da lorcaserina em 12.000 pacientes de alto 
risco cardiovascular e metabólico durante cinco anos.51,52 
Desfechos cardiovasculares principais (morte cardiovascular, 
infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral) 
ocorreram de forma similar entre o grupo exposto à lorca-
serina e ao placebo, após uma mediana de 3,3 anos.52 O 
tratamento ativo ainda reduziu modestamente a glicemia e 
incidência de novos casos de diabetes, diminuiu a pressão 
arterial, frequência cardíaca e triglicérides. O fármaco foi bem 
tolerado, não apresentou aumento significante de valvopatias, 
mas foi descrito aumento de hipoglicemias.52 

Naltrexona/bupropiona
Esta combinação de dois agentes centrais (8 mg de 

naltrexona e 90 mg de bupropiona) possui aprovação nos 
EUA e Europa para tratamento da obesidade. A dose total 
diária recomendada é de 32 mg de naltrexona e 360 mg de 
bupropiona, com titulação gradual a cada três semanas. 
A despeito de resultados significativos na perda de peso, 
efeitos adversos como náuseas, convulsões, aumento da 
pressão arterial e infarto do miocárdio foram relatados com 
a exposição a esta combinação e dados de segurança car-
diovascular ainda não foram plenamente estabelecidos.53-56 

Fentermina/topiramato 
A combinação da fentermina de liberação imediata com o 

topiramato de liberação gradual em uma pílula constitui outra 
associação de fármacos para o controle da obesidade ou 
sobrepeso. As opções de doses tem início com 3,75/23 mg 
ao dia e podem ser elevadas para 7,5/46 mg ou até 15/92 
mg, respectivamente para fentermina/topiramato. Embora 
efetivas para a redução do peso e benefício metabólico a 
segurança cardiovascular ainda não foi estabelecida e não 
estão disponíveis no mercado brasileiro.47,50,57

Sibutramina
Este medicamento é um inibidor da recaptação de se-

rotonina e norepinefrina que aumenta os níveis endógenos 
de catecolaminas, promove saciedade por ação central e 
determina aumento no gasto energético. Com essas ações 
embora promova perda de peso, aumenta a pressão arterial, 
frequência cardíaca e não está indicado para paciente com 
história de doença cardiovascular. Foi retirado do mercado 
em vários países como EUA e Europa, mas permanece sendo 
comercializada no Brasil e alguns países latino-americanos. 
O estudo SCOUT envolveu mais de 10.000 participantes e 
mostrou após uma exposição média de três,quatro anos, au-
mento no desfecho primário de segurança cardiovascular do 
estudo, incluindo aumento nas taxas de infarto do miocárdio 
ou acidente vascular cerebral.58

Tratamento cirúrgico 
Cirurgias contemporâneas evoluíram bastante e hoje 

podem ser realizadas sob técnica laparoscópica, permitindo 
recuperação mais rápida, menor taxa de complicações e 
mortalidade.59 Estes procedimentos cirúrgicos incluem Y de 
Roux bypass, gastrectomia Sleeve, banda gástrica ajustável 
e switch duodenal, mas estão associados com complicações 
nutricionais como deficiências vitamínicas e de proteínas, 
especialmente com as técnicas mais disabsortivas. Por outro 
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lado, grande benefício nos distúrbios metabólicos foi também 
descrito, incluindo remissão ou redução da hiperglicemia 
em pacientes com diabetes, diminuição da pressão arterial 
e redução do colesterol.59

Uma condição frequentemente encontrada em pacientes 
obesos com indicação de cirurgia bariátrica é a presença 
concomitante e muitas vezes não reconhecida de estea-
tohepatite não-alcoólica ou cirrose (NASH) em pacientes 
com doença hepática gordurosa não-alcoólica (NAFLD). 
A presença de cirrose representa um estágio avançado 
de doença hepática com necrose, inflamação e fibrose, 
associados com regeneração nodular e perda de arquitetura 
hepática, desenvolvimento de hipertensão portal e compro-
metimento na função sintética.60 A concomitância de NASH 
em paciente obeso com indicação de cirurgia bariátrica 
constitui um dilema cada vez mais frequente para os cirur-
giões considerando o delicado balanço entre o maior risco 
cirúrgico e possíveis benefícios que tem sido descritos, na 
esteatohepatite e mesmo cirrose.61 A escolha da técnica 
operatória para estes pacientes deve ser individualizada, bem 
como realizada preferencialmente em pacientes com escore 
da doença hepática não superior ao Child’s A.61 Finalmente, 
a cirurgia metabólica, suas indicações e benefícios na pre-
venção e tratamento do diabetes tem merecido destaque.62

TRATAMENTO DAS DISLIPIDEMIAS 
NO PACIENTE OBESO

As alterações lipídicas comumente apresentadas pelo 
paciente obeso podem ser definidas como “dislipidemia 
aterogênica”, que é caracterizada por aumento no número 
de partículas, chamadas pequenas e densas, do LDL-C, 
níveis baixos de HDL-C e elevados de triglicérides (TG).63

A dislipidemia aterogênica está fortemente associada com 
a doença cardiovascular. Essa condição de risco, porém, se 
reflete muito pouco, na estratificação através dos escores 
de predição e mesmo pela dosagem dos níveis de LDL-C, 
frequentemente, não muito elevados. A melhor variável para 
o reconhecimento da dislipidemia aterogênica é o colesterol 
não-HDL, que estima a quantidade de lipoproteínas aterogê-
nicas circulantes no plasma, especialmente em indivíduos 
com TG elevados.64

Intervenções de correção do estilo de vida, otimizando 
dieta e atividade física, com consequente perda de peso 
são a base das orientações terapêuticas para os pacientes 
obesos, mas o controle adequado da dislipidemia aterogênica 
frequentemente irá demandar terapia medicamentosa para 
alcançar as metas lipídicas adequadas à redução do risco 
cardiovascular desse perfil de pacientes.65

DISLIPIDEMIA ATEROGÊNICA
A dislipidemia aterogênica corresponde a um espectro de 

anormalidades lipídicas qualitativas, que refletem perturbações 
na estrutura, metabolismo e atividades biológicas das lipo-
proteínas, e que são ocasionadas pela resistência à insulina.

Em primeiro lugar, a insulina normalmente suprime a 
lipólise em adipócitos, e assim a disfunção da sinalização 
à insulina, incrementa a lipólise, resultando em aumento 
dos níveis de ácidos graxos livres (AGL). No fígado, AGL 
servem como substrato para síntese dos TG. Os AGL 

também estabilizam a produção de apolipoproteína-B 
(apoB), a lipoproteína principal das VLDL, resultando em 
maior produção de VLDL.

Em segundo, a insulina normalmente degrada apoB 
através de vias PI3K-dependentes, e resistência à insulina, 
diretamente, aumenta a produção de VLDL. Terceiro, a insulina 
regula a atividade da lipase lipoproteica, responsável por 
regular a produção e ser o principal mediador da remoção de 
VLDL. Assim, a hipertrigliceridemia na resistência à insulina 
é resultante de ambos, do aumento da produção das VLDL 
e diminuição na sua remoção.

As VLDL, por sua vez, são metabolizadas em lipopro-
teínas remanescentes e em LDL pequenas e densas. Os 
TG das VLDL são transferidos para a HDL pela enzima 
transportadora, a CETP, na troca por ésteres de colesterol, 
resultando em HDL-ricas em TG e partículas de VLDL-ricas 
em ésteres de colesterol. As HDL-ricas em TG são o melhor 
substrato para a lipase hepática, sendo, então, retiradas 
rapidamente da circulação, diminuindo a quantidade de 
partículas de HDL participantes do transporte reverso do 
colesterol vascular.

Assim, no fígado dos pacientes com resistência à insulina, 
o fluxo de AGL é elevado, a síntese e armazenamento de TG 
está aumentada, sendo o excesso de TG secretado como 
VLDL. Esse aumento das VLDL, consequência direta da 
resistência à insulina, caracteriza a dislipidemia aterogênica 
e está associado com incremento no estresse oxidativo e 
disfunção endotelial, reforçando as vias de natureza pro-in-
flamatória da doença aterosclerótica.66 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
Como recomendado em diretrizes, uma vez otimizadas 

as medidas de correção de estilo de vida, e com base no 
risco individual estratificado, o que invariavelmente, no pa-
ciente obeso portador de dislipidemia aterogênica, contempla 
risco intermediário ou alto risco cardiovascular em 10 anos, 
devemos indicar o tratamento medicamentoso.

Os objetivos iniciais do tratamento visam a redução dos 
níveis de LDL-C (meta primária) e do colesterol não-HDL (meta 
secundária). As estatinas são os fármacos de escolha, pois 
representam a terapia mais validada por estudos clínicos na 
diminuição de eventos cardiovasculares.

Para os pacientes de risco intermediário, o tratamento da 
dislipidemia visa reduções percentuais entre 30% e 50% nos 
níveis de LDL-C (com metas de LDL-C abaixo de 100 mg/dL 
e colesterol não-HDL abaixo de 130 mg/dL); e para aqueles 
pacientes de alto risco, as reduções percentuais são de 50% 
no LDL-C (com metas de LDL-C abaixo de 70 mg/dL e do 
colesterol não-HDL abaixo de 100 mg/dL).

Estatinas são consideradas a classe mais efetiva na redu-
ção do LDL-C com mínimas interações com outros fármacos 
e efeitos colaterais, que levem à interrupção do tratamento. 
Dependendo da dose e da estatina utilizada as reduções do 
LDL-C podem ultrapassar 50% em relação ao nível basal, e 
aumentos entre 5% a 10% no HDL-C e diminuições de até 
30% nos TG e de até 39% no VLDL-C, podem ser alcançados, 
sendo mais efetivas as estatinas de maior meia vida plasmáti-
ca. Os efeitos adicionais ou pleiotrópicos das estatinas estão 
implicados com ações muito favoráveis sobre a inflamação, 
função endotelial e eventos cardiovasculares.
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Nos pacientes cuja meta de LDL-C não tenha sido alcan-
çada com doses adequadas de estatinas, a associação com 
ezetimiba pode ampliar as reduções do LDL-C. As estatinas 
podem, ainda, ser associadas, de forma segura, com os fibra-
tos, especialmente fenofibrato, quando as metas de colesterol 
não-HDL ou mesmo de TG, não foram alcançadas. Essas 
associações, no geral, são bem toleradas pelos pacientes. Para 
pacientes com TG elevado e HDL baixo, o ácido nicotínico, 
se bem tolerado, pode configurar uma opção terapêutica.67

Para pacientes de alto risco com TG persistentemente 
elevado, o uso de ácido ômega-3 eicosapentaenoico (EPA) 
altamente purificado e em alta dose, demonstrou reduzir o 
risco de eventos cardiovasculares.68 

Assim, o tratamento das dislipidemias no paciente obeso 
é recomendado na evolução desse perfil de pacientes, onde 
múltiplos fatores fisiológicos, bioquímicos, metabólicos e clí-
nicos, estão interconectados e diretamente relacionados com 
aumentos substanciais no risco de diabetes, de doença ate-
rosclerótica cardiovascular e mortalidade por todas as causas.
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APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E DOENÇA 
CARDIOVASCULAR

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

RESUMO
A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição prevalente, que tem sido associada 

com diversas consequências cardiovasculares, sendo a hipertensão arterial a mais bem 
descrita. Entretanto, doença arterial coronariana, arritmias cardíacas, acidente vascular 
cerebral e risco aumentado de mortalidade cardiovascular têm sido descritos na literatura 
em populações clínicas e na população geral, com diferentes níveis de evidência. Ressal-
tamos também a maior prevalência de AOS em pacientes com doenças cardiovasculares 
estabelecidas, possivelmente explicada pela coexistência de fatores de risco comuns tais 
como a idade, o sexo masculino e o sobrepeso/obesidade. Neste artigo discutiremos bre-
vemente a associação de AOS e cada uma dessas condições clínicas, bem como o que 
há de evidência até o momento para o efeito do tratamento da AOS com a pressão positiva 
contínua de vias aéreas (CPAP) na prevenção dos desfechos cardiovasculares e mortalidade.

Descritores: Apneia Obstrutiva do Sono; Hipertensão; Doenças Cardiovasculares; Pre-
venção de Doenças

ABSTRACT
Obstructive sleep apnea (OSA) is a prevalent condition that has been associated with 

several cardiovascular sequelae, among which hypertension is the best documented con-
dition. However, coronary artery disease, cardiac arrhythmias, stroke and increased risk for 
cardiovascular mortality have been described in the literature in both the general population 
and in clinical settings, with different levels of evidence. We also emphasize the higher 
prevalence of OSA in patients with established cardiovascular disease, possibly due to the 
coexistence of common risk factors such as age, male sex and overweight/obesity. In this 
article we will briefly discuss the association of OSA and each of these clinical conditions, as 
well as the current evidence for the effect of OSA treatment with continuous positive airway 
pressure (CPAP) on the prevention of cardiovascular outcomes and mortality.

Keywords: Sleep Apnea; Obstructive; Hypertension; Cardiovascular Diseases; Disease Prevention.
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INTRODUÇÃO
A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um dos distúrbios 

do sono mais frequentes caracterizada pelo colapso intermi-
tente das vias aéreas superiores durante o sono, acarretando 
obstruções totais (apneias) e parciais (hipopneias).1 As pau-
sas respiratórias levam ao aumento do esforço respiratório 
e geram redução da pressão intratorácica que aumentam a 
pressão transmural do ventrículo esquerdo, quedas cíclicas 
da saturação de oxigênio (achamada hipóxia intermitente), 
hipercapnia (usualmente discreta), e fragmentação do sono.2 
Dentre estas características, considera-se que a hipóxia 
intermitente é um dos  principais fatores que levam à reper-
cussões cardiovasculares adversas durante o sono.2 Entre 
os mecanismos envolvidos podemos citar a ativação do 
sistema nervoso simpático, inflamação sistêmica, aumento 
na produção de espécies reativas de oxigênio, disfunção 
endotelial, resistência à insulina, entre outras.2

A prevalência da AOS é alta na população geral, e de-
pende dos critérios diagnósticos. Em adultos, acomete cerca 
de 9,6% das mulheres e 24,8% dos homens.3 Nos pacientes 
com hipertensão arterial sistêmica HAS, estima-se ao redor de 
56%.4 Em hipertensos resistentes, a AOS é a condição mais 
comumente associada, com prevalência de 64%.5 A AOS é, 
provavelmente, a causa mais comum de HAS secundária.5 
Parte desta maior prevalência da AOS em pacientes com 
doenças cardiovasculares é explicada pela coexistência de 
fatores de risco comuns tais como a idade, o sexo masculino 
e o sobrepeso/obesidade.

O tratamento considerado padrão ouro para casos de 
AOS moderada a grave é o uso de um aparelho gerador de 
pressão positiva contínua na via aérea, o CPAP (derivado 
do inglês “Continuous Positive Airway Pressure”). A pressão 
positiva garante a manutenção da patência da via aérea 
superior durante o sono, refletindo em aumento da saturação 
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de oxi-hemoglobina noturna e na diminuição dos despertares 
relacionados aos eventos respiratórios.1 Ao promover uma 
redução significante dos eventos respiratórios na AOS, o 
CPAP tem sido o principal tratamento estudado para avaliar as 
consequências cardiovasculares deste distúrbio do sono em 
estudos não randomizados e randomizados. Neste sentido, 
o objetivo deste artigo é o de descrever as consequências 
cardiovasculares da AOS com enfoque no tratamento deste 
distúrbio do sono e o potencial efeito preventivo sobre as 
doenças cardiovasculares. 

AOS E HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA (HAS) 

Episódios de apneia e hipopneia associam-se a elevações 
cíclicas da pressão arterial (PA). Outro padrão associado à 
AOS é o padrão “non-dipper”, caracterizado por redução 
ou ausência de descenso noturno da PA associada à AOS.6 
Este padrão de PA é considerado de risco aumentado para o 
surgimento de doença cardiovascular. Dados recentes sugerem 
que alterações do padrão de descenso noturno, especialmente 
a forma ascensão da PA (média da PA mais alta no sono do 
que na vigília), aumenta a chance para a presença da AOS 
em cerca de três a quatro vezes.6 Além disto, há associação 
entre AOS e lesões em órgãos-alvo, normalmente atribuídas 
à HAS.7 A coorte de Wisconsin demonstrou uma associação 
independente entre presença de AOS na avaliação inicial e 
surgimento de HAS no seguimento, com relação dose-res-
posta entre gravidade da AOS e o risco de aparecimento de 
HAS.8 De forma consistente, um estudo de coorte espanhol 
com seguimento médio de 12,2 anos também mostrou uma 
associação independente entre as formas mais graves da AOS 
e a incidência de HAS.9 De forma interessante, um subgrupo de 
pacientes tratados com o CPAP apresentou um efeito protetor 
para o surgimento da HAS. (Figura 1)

No que diz respeito ao efeito do tratamento da AOS so-
bre a PA, os resultados são em geral modestos muito em 
parte justificado pela mistura de pacientes normotensos e 
hipertensos e pela adesão nem sempre adequada ao uso do 
CPAP.10 Em uma metanálise (1166 participantes), verificou-se 
que o tratamento da AOS com CPAP causou redução da 
pressão arterial sistólica de 3,20 mmHg (IC 95% -4.67 a -1.72) 
e redução na pressão arterial diastólica de 2,87 mmHg (IC 
95% -5.18 a -0.55).11 Estudos randomizados mostraram que 
o impacto do tratamento da AOS sobre a pressão arterial é 
maior em pacientes com hipertensão resistente (em torno 

de 5mmHg em média) mas em geral não leva ao controle 
pressórico destes pacientes.12,13 Considerando apenas os 
estudos randomizados (n = 309), demonstrou-se redução 
de 3,9 mmHg na pressão arterial sistólica média de 24 horas 
com CPAP versus terapia medicamentosa (IC 95% -7.1 a 
-0.8, p = 0.014) e redução de 3,5 mmHg na pressão arterial 
diastólica média de 24 horas versus terapia medicamentosa 
(IC 95% -5.3 a -1.6).14  De forma interessante, um estudo 
mostrou que a presença de alteração do descenso noturno 
foi um preditor de melhor resposta do CPAP na redução da 
PA em pacientes com AOS.15

ARRITMIAS 
Evidências crescentes correlacionam a presença da AOS 

com diversos tipos de arritmias.16 Por exemplo, a ocorrência 
de bradicardia associada a eventos de apneia e hipopneia 
reflete uma hiperativação parassimpática no sentido de re-
duzir o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco num 
contexto de hipoxemia. Quando ocorre hipoxemia na ausência 
de ventilação, a estimulação dos quimiorreceptores carotí-
deos tem efeito vagotônico causando bradicardia. Quando 
a ventilação é reiniciada, ainda na presença de hipoxemia, o 
estiramento dos receptores pulmonares inibe a estimulação 
vagal, o que resulta em taquicardia mediada pela descarga 
simpática cardíaca não-antagonizada.16 Além disso, a apneia 
simula o “reflexo do mergulho”, que se associa à bradicardia 
decorrente de hiperativação parassimpática.16 

A prevalência de bradiarritmias em pacientes portadores 
de AOS pode variar dependendo da gravidade da AOS e fa-
tores predisponentes.17 Koehler e colaboradores observaram 
bloqueio atrioventricular do segundo ou terceiro grau e ou 
parada sinusal superior a dois segundos em 7% dos pacientes 
com AOS, sendo que a ocorrência de bradiarritmias estava 
relacionada ao grau de obesidade e gravidade da AOS.18 
Roche e colaboradores relataram que assistolias paroxísticas 
no período noturno eram significativamente mais prevalentes 
em pacientes com AOS em relação àqueles sem AOS (10,6% 
vs. 1,2%; p<0,02; respectivamente) e que havia associação 
positiva com a gravidade da doença.19 

O tratamento com o CPAP em pacientes com AOS pode 
trazer benefício na redução das bradiarritmias e, em alguns 
casos, evitar o implante desnecessário de marcapassos. Em 
um interessante estudo envolvendo pacientes com AOS e 
bradicardia noturna (incluindo episódios de pausas superiores 
a dois segundos e bloqueio atrioventriculares do segundo 
ou terceiro grau, houve redução significativa do número de 
episódios após tratamento com CPAP evitando-se o implante 
de marcapasso.20 Em pacientes com AOS e monitorizados 
continuamente pelo loop recorder implantável, foi observa-
do redução do número de bradiarritmias nas primeiras oito 
semanas de terapia com CPAP, e o benefício foi progressivo 
nos seis meses seguintes.21 Estes dados reforçam a impor-
tância de triar a AOS em pacientes com bradiarritmias com 
predominância noturna para a prevenção de procedimentos 
desnecessários.

Fibrilação atrial (FA) e AOS: A FA é a arritmia cardíaca 
mais frequente e está associada a morbilidade e mortalidade 
significativas.  Devido a sua importância um número cres-
cente de investigações nos últimos anos têm associado a 
FA à AOS, incluindo FA paroxística ou as formas crônicas e Figura 1. Presença da AOS e incidência da HAS.

Subgrupo tratado com o CPAP (N=824): efeito protetor (HR 0,71; 0,53-0,94) 
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persistentes.22,23 Uma metanálise incluindo seis estudos (~ 
4.000 pacientes) mostrou que os pacientes com AOS diag-
nosticados com polissonografia tinham cerca de 40% maior 
risco de recorrência de FA após a ablação por cateter do que 
aqueles sem AOS.24 Em relação ao impacto do tratamento 
da AOS na recorrência de FA, duas metanálises avaliaram 
o efeito global do tratamento da AOS com CPAP mostrando 
uma redução de 40% no risco de recorrência.25,26 A Figura 
2 mostra os dados de um destes estudos. Neste estudo, 
pacientes consecutivos com FA aguda que chegaram ao 
pronto socorro e foram revertidos com sucesso realizaram a 
avaliação do sono para saberem se tinham ou não a AOS.27 
Ao final de um ano, os pesquisadores observaram que pa-
cientes com AOS não tratada apresentaram maior recorrência 
da FA quando comparado ao grupo controle (sem AOS). 
De forma interessante, pacientes com AOS que realizaram 
o tratamento com o CPAP reduziram de forma significante a 
recorrência da FA. (Figura 2)  

Com relação às arritmias ventriculares, elas são mais 
prevalentes em indivíduos com AOS quando comparada a 
indivíduos sem AOS. O índice de apneia e hipopneia e o grau 
de dessaturação noturna parecem estar associados com a 
densidade de arritmias. Mehra e colaboradores publicaram 
uma prevalência aumentada de taquicardia ventricular não 
sustentada (5,3 vs. 1,2%) e extrassistolia ventricular complexa 
(25 vs. 14,5%) em indivíduos com AOS quando comparados 
aos indivíduos sem AOS, respectivamente. Além disso, os 
indivíduos com AOS apresentavam uma chance três vezes 
maior de apresentar taquicardia ventricular não sustentada 
e quase duas vezes de apresentar extrassistolia ventricular 
complexa.28 Pelo menos dois estudos avaliando pacientes 
com AOS, insuficiência cardíaca e arritmia ventricular de-
monstraram que o tratamento da AOS com CPAP foi capaz 
de reduzir a densidade de arritmias ventriculares.29,30 

AOS E MORTE CARDÍACA SÚBITA 
O significado clínico das arritmias cardíacas na AOS 

também diz respeito à possibilidade de complicações mais 
graves, incluindo a morte súbita cardíaca. Pacientes com AOS 
apresentaram risco aumentado (2,6x) de morte cardíaca súbita 
durante a noite, que foi um padrão marcadamente diferente 
comparado à população geral sem AOS que apresenta maior 
taxa de eventos fatais durante o dia.31 É possível especular-se 
que o aumento da probabilidade de infarto do miocárdio não 
fatal noturno também pode ser acompanhado por um risco 

aumentado de infarto do miocárdio fatal e morte súbita. Em 
mais de 10.000 indivíduos, a presença de AOS e dessatura-
ção significativa de oxigênio se associaram ao aumento de 
quase duas vezes no risco de morte súbita, independente 
de fatores de risco conhecidos.32

AOS E EVENTOS CEREBROVASCULARES
O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda principal 

causa de morte em todo o mundo. A maioria dos AVCs (apro-
ximadamente 85%) são isquêmicos e resultam de redução 
transitória ou permanente do fluxo sanguíneo cerebral em uma 
área específica do cérebro. A lesão cerebral subsequente 
com o rompimento da barreira hematoencefálica inicia uma 
cascata de inflamação, estresse oxidativo, excitotoxicidade 
e apoptose. Vários destes mecanismos foram descritos 
na AOS, o que fornece plausibilidade biológica para inferir 
que a AOS possa contribuir para a ocorrência do AVC.33 De 
fato, a associação entre AOS e AVC foi confirmada em uma 
metanálise incluindo12 estudos prospectivos com 25.760 
indivíduos que relatou um risco de ocorrência de AVC em 
indivíduos com AOS acentuada  de  2,15 vezes maior (95% 
intervalo de confiança, 1.42-3.24).34 

Apesar do número reduzido de estudos investigando os 
efeitos do CPAP em pacientes com AOS e AVC, ainda não 
está claro se o tratamento com CPAP em pacientes com AOS 
pode diminuir o risco de AVC em pacientes sem eventos 
cerebrovasculares prévios.35 

Em pacientes que tiveram eventos coronarianos ou cere-
brovasculares prévios, os resultados também são conflitantes. 
O estudo multicêntrico SAVE abordou este tema incluindo 
2.717 pacientes com idade entre 45 a 75 anos, com história 
prévia de doença coronariana ou cerebrovascular e AOS. 
Os pacientes foram alocados para tratamento com CPAP ou 
cuidados habituais por uma média de 3,7 anos. Neste estudo, 
o uso do CPAP não preveniu mais uma nova recorrência do 
AVC na população estudada em relação ao grupo que ficou 
com o tratamento de rotina. Numa subanálise, no entanto, 
foi encontrado um risco menor de um desfecho composto 
para os eventos cerebrais no grupo de pacientes que usaram 
CPAP por pelo menos 4h/dia (razão de risco: 0,52; IC 95%: 
0,30 a 0,90; p=0,02).36 Uma metanálise incluindo o estudo 
SAVE e outros estudos menores sugere que o tratamento 
da AOS com o CPAP pode melhorar parâmetros neurofun-
cionais pós AVC e potencialmente reduzir novos eventos 
cerebrovasculares.37

AOS, DOENÇA CORONARIANA E 
MORTALIDADE CARDIOVASCULAR

Vários estudos observacionais demonstraram que a AOS 
está independentemente associada com um risco aumentado 
de infarto do miocárdio e mortalidade cardiovascular.38-40 Uma 
recente metanálise destes estudos encontrou um hazard ratio 
de 2,21 para mortalidade cardiovascular (IC 95%, 1,61 - 3,04; 
P= 0.000). No entanto, não se encontrou um aumento da 
mortalidade cardiovascular em pacientes com AOS moderada 
(hazard ratio 1,40; IC 95%, 0,77 - 2,53) mas somente para a 
AOS grave (hazard ratio 2,65;  IC 95%, 1,82 - 3,85).41 

É importante destacar aqui um padrão distinto de potencial 
impacto do tratamento com o CPAP na morbimortalidade 

Figura 2. Impacto da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) na recorrência 
da fibrilação atrial (FA). Modificado de Kanagala et al. Circulation 2003.27
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cardiovascular. Em pacientes sem eventos cardiovasculares 
prévios, o tratamento com o CPAP promoveu redução do risco 
de eventos cardiovasculares fatais e não fatais tanto em ho-
mens, (Figura 3)38 quanto em idosos39 e mulheres40 com AOS. 

No cenário da prevenção secundária, no entanto, este 
dado não foi consistente. No mencionado estudo SAVE,36 não 
foi observado uma redução na mortalidade cardiovascular 
com o tratamento da AOS pelo CPAP. No entanto, o uso de 
CPAP médio foi de 3,3 horas por noite. Apesar do desfe-
cho principal (mortalidade) ter sido neutro, o estudo teve 
vários achados importantes.36 Apesar de que os pacientes 
incluídos não eram muito sintomáticos, houve melhora no 
grau de sonolência e sintomas de ansiedade e depressão 
no grupo randomizado para CPAP. Como já mencionado, no 
subgrupo de pacientes que utilizou CPAP por pelo menos 

quatro horas por noite, houve uma diminuição de novos 
episódios de acidente vascular cerebral.36 Esse estudo 
demonstra a complexidade da AOS e reforça a necessidade 
de uma boa adesão ao tratamento para entender de forma 
definitiva o real impacto do tratamento da AOS com CPAP 
em desfechos cardiovasculares.41 

CONCLUSÕES
A literatura disponível até o momento sugere que a AOS 

pode predispor a doença cardiovascular no cenário de pre-
venção primária, mas as evidências são baseadas de estu-
dos observacionais. No cenário de prevenção secundária, 
o tratamento da AOS pode prevenir a recorrência de FA. No 
entanto, em pacientes com doença cardiovascular prévia, o 
aumento do risco atribuído à AOS em pacientes em estudos 
observacionais não foi confirmado por ensaios randomi-
zados recentes. Neste contexto, a AOS pode não ser um 
fator de risco adicional para as doenças cardiovasculares, 
mas os efeitos neutros do CPAP podem ser parcialmente 
explicados pela exclusão de pacientes hipoxêmicos graves 
e pela baixa adesão ao CPAP observada nesses estudos.42 
Portanto, esforços adicionais para melhorar o uso de CPAP 
ou o desenvolvimento de novos tratamentos podem ajudar 
a entender a magnitude da AOS na doença cardiovascular 
e adotar medidas preventivas neste sentido.
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Figura 3. Impacto do tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) 
na prevenção primária de eventos cardiovasculares fatais em homens. 
Modificado de Marin et al. Lancet 2005.38
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PREVENÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL ALÉM DO 
ANTIARRÍTMICO – ABORDAGEM MULTIFATORIAL

ATRIAL FIBRILLATION PREVENTION BEYOND ANTIARRHYTHMIC 
DRUG THERAPY – MULTIFACTORIAL APPROACH

RESUMO
A prevenção da fibrilação atrial (FA) envolve uma abordagem individualizada, 

multidisciplinar e integrada do paciente, que vai além da arritmia per se. Por se tratar 
de uma arritmia multifatorial e com fisiopatologia complexa, os pacientes com FA 
devem ser avaliados em sua integralidade, que inclui aspectos eletrocardiográficos, 
eletrofisiológicos, medidas comportamentais e otimização de tratamento de doenças 
crônicas, como hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Neste artigo descrevere-
mos as principais intervenções estudadas na literatura com benefício na prevenção 
da fibrilação atrial.

Descritores: Fibrilação Atrial; Prevenção Secundária; Arritmias Cardíacas.

ABSTRACT
AF (atrial fibrillation) prevention involves an individualized, multidisciplinary and 

integrated approach taken by the patient, which emcompasses more than just arrhy-
thmima per se. Because it is a multifactorial arrhythmia with complex physiopathology, 
patients with AF should undergo a complete assessment, including electrocardio-
graphic and electrophysiological aspects, behavioral measures and optimization 
of the treatment of chronic diseases, such as hypertension and heart failure. In this 
article we describe the main interventions studied in literature that are beneficial in 
the prevention of atrial fibrillation.

Keywords: Atrial Fibrillation; Secondary Prevention; Arrhythmias, Cardiac.
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INTRODUÇÃO
A arritmia sustentada mais comum encontrada na prática 

clínica é a fibrilação atrial (FA), com incidência global de 
0,5-1,0%, apresentando relação com idade e gênero, sendo 
incomum o achado em mulheres abaixo dos 40 anos e ha-
bitual em homens acima dos 80 anos.1-5 A FA é responsável 
por reduções significativas na qualidade de vida como a 
exposição à anticoagulação e seus riscos, maiores taxas 
de acidente cerebrovascular, sintomas como palpitação e 
síncope, além do risco de morte súbita, como nos pacientes 
portadores de pré-excitação. Além do impacto clínico, é res-
ponsável por elevação dos gastos em saúde, especialmente 
às custas de internações.3, 6 A partir dos dados da coorte de 
Framingham,7 estima-se que, a partir dos 40 anos de idade, 
uma em cada quatro pessoas desenvolverá FA.7, 8

De proporções epidêmicas, são estimados nos Estados 
Unidos para o ano de 2.050, cerca de cinco milhões de 
pacientes com FA, sendo esperado que e sua incidência 
triplique a cada 10 anos.1-3,9 Diante disso, reforça-se que 
medidas para a prevenção ou retardo do início da FA podem 
reduzir gastos em saúde, além de melhorar a qualidade de 
vida destes doentes.6,10

A FA, entre as doenças arrítmicas, é a patologia com maior 
número de comorbidades e fatores de risco relacionados 
com sua incidência.11 Fatores causais podem ser divididos 
em cardíacos (estruturais, arrítmicos e genéticos), não car-
díacos (patológicos – diabetes mellitus, hipertireoidismo, 
doença pulmonar obstrutiva crônica etc.; fisiológicos – treino 
de endurance e avançar da idade) e os relacionados às 
intervenções cirúrgicas, uso ou abuso de substâncias.11,12 
Este cenário variado, com a FA sendo a manifestação final 
de múltiplas vias é o principal complicador na sua prevenção.

Com fatores de risco modificáveis relacionados, há várias 
oportunidades de intervenção para o clínico atuar, como: 
obesidade,13 síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do 
sono (SAHOS),14 insuficiência cardíaca,15 valvopatias mitral 
e/ou aórtica16 e hipertensão arterial sistêmica (HAS).12,17

Em relação ao processo eletrofisiológico, a fibrilação 
atrial necessita de dois componentes: um gatilho, iniciador 
da arritmia, e um substrato capaz de sustentá-la.18 Os ba-
timentos atriais ectópicos, especialmente os provenientes 
da bainha muscular das veias pulmonares, são os gatilhos 
mais comuns. A deflagração frequente de tais focos altera 
as correntes elétricas transmembrana celular e encurtam 
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a duração do potencial de ação. Já o substrato, pode ser 
consequente a um átrio esquerdo remodelado, dilatado, com 
fibrose e inflamação crônica, com a formação de circuitos 
para micro e macroreentradas. Os mecanismos propostos 
como responsáveis pela condução fibrilatória sustentada 
dentro dos átrios baseiam-se na formação de frentes de 
onda que se fragmentam em múltiplos focos randômicos de 
reentrada. O encurtamento da refratariedade atrial permite 
uma rápida capacidade de resposta tecidual quando ectopias 
atriais são deflagradas rapidamente. Quando este fenôme-
no ocorre além do limite, pode instabilizar os átrios e gerar 
fibrilação atrial em condições apropriadas. Essa condição 
(condução fibrilatória), é gerada quando um estímulo atrial ou 
uma frente de onda ocorre no rastro da refratariedade atrial 
do ciclo precedente, num momento em que o tecido ainda 
não recuperou sua capacidade máxima de condução. Esse 
fato favorece a fragmentação da atividade elétrica atrial, o 
que fundamenta o mecanismo de reentrada.18,19

Abordagens mais abrangentes para os pacientes em risco 
de desenvolverem FA são fundamentais para a prevenção 
ou retardo desta arritmia, bem como podem melhorar os 
resultados clínicos naqueles que já estão em uso de fárma-
cos ou se submeteram às terapêuticas não farmacológicas, 
como a ablação por cateter.4,12,20

Cabe ao clínico orientar o paciente, tanto para controlar 
comorbidades quanto para promover mudanças no estilo de 
vida para a prevenção ou retardo no início da FA. A compen-
sação clínica (física, psicológica e biológica) é fundamental 
no manejo desta arritmia. Serão elencados, a seguir, os 
principais fatores modificáveis para o manejo dos pacientes 
em risco de desenvolverem FA. 

FATORES MODIFICÁVEIS ASSOCIADOS
Insuficiência Cardíaca

Considerando a classe funcional estabelecida pela New 
York Heart Association, a prevalência de FA nestes doentes 
se encontra entre 13 e 27% e apresenta incidência que pode 
variar de 4 a 41%, ao longo do tempo, independe da fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo.15, 21

A insuficiência cardíaca e a FA frequentemente ocorrem 
em conjunto, havendo aumento do risco de uma na presença 
da outra; possuem perfil epidemiológico similar, com maior 
incidência com o avançar da idade.15

As principais alterações fisiopatológicas envolvem a disten-
são tecidual dos átrios causada pelos aumentos de volume e 
pressão derivados da congestão, resultando em estiramento 
atrial e redução do seu período refratário efetivo. Sobrecargas 
iônicas relacionadas ao estiramento dos miócitos levam a alte-
rações de cálcio, que aumentam a ocorrência de pós-potenciais 
e atividade deflagrada nos átrios, contribuindo na fisiopatologia 
da FA.22 Além disso, a ativação hormonal decorrente do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) perpetua mecanismos 
de fibrose na matriz extracelular miocárdica, com áreas de 
atraso ou bloqueio de condução que favorecem a ocorrência 
de microreentradas. A enzima angiotensina II, isoladamente, é 
capaz de aumentar a atividade dos cardiomiócitos das bainhas 
das veias pulmonares.23

O uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(IECA) favorece a prevenção de FA por atuar na inibição da 
fibrose e na melhora do perfil hemodinâmico,24-26 entretanto, 

ainda não há recomendação formal para o seu uso na pre-
venção primária de FA. Outras medicações rotineiramente uti-
lizadas no tratamento da insuficiência cardíaca também foram 
elencadas na prevenção primária – ex. estatinas, inibidores 
da aldosterona – mas ainda sem investigação adequada. 27, 28

Tabagismo
Os estudos ARIC1 e Rotterdam29 evidenciaram de forma 

mais robusta a associação entre FA e tabagismo. Os tabagis-
tas ativos e abstêmios têm risco aumentado de FA (até o dobro 
do esperado) em relação ao grupo controle de indivíduos 
que nunca fumaram. Parece haver efeito dose-dependente 
em relação ao risco. Outras formas de exposição ao tabaco 
não demonstraram a mesma associação.

Mecanismos compartilhados, como substâncias estimu-
lantes e agressão pulmonar, são relatados como culpáveis na 
relação do tabagismo com FA, especialmente pela redução 
da função pulmonar e predisposição a eventos coronarianos 
agudos. 30 O tabagismo, possivelmente, pode ser considerado 
marcador de privação (social, alimentar e bem-estar) e de 
um estilo de vida precário.11,16,30,31

Ainda não há evidências de que a cessação do tabagismo 
previna FA, mas há consenso de que a redução de danos atriais 
e pulmonares mitigam a probabilidade de progressão para FA.4

Hipertensão Arterial Sistêmica
A partir dos dados do estudo ARIC, estima-se que a HAS 

seja responsável por até 20% do risco no desenvolvimento 
da FA.1,32 As incidências de FA por idade para pacientes 
hipertensos são de 38% a partir dos 55 anos e de até 70% 
aos 75 anos. Vale ressaltar a relação entre HAS e doença 
aterosclerótica, que em associação apresentam risco ainda 
maior e se tornam de pior prognóstico na presença de FA.4

Após a elevação do tônus simpático, com subsequente 
aumento das pressões e volumes do átrio esquerdo, e fi-
nalmente a perpetuação das injúrias relacionadas ao SRAA, 
fenômenos de remodelamento atrial podem facilitar o início 
da FA. O controle pressórico adequado pode levar a re-
modelamento ventricular reverso e menor frequência de 
paroxismos de FA.33

De maneira geral, objetiva-se manter a pressão sistólica 
em torno de 120 a 130 mmHg. Pressões abaixo destes valores 
também foram relacionadas à incidência de FA.26

A partir de estudos clínicos, observou-se menor incidência 
de FA nos pacientes tratados com IECA ou bloqueadores 
do receptor de angiotensina II (BRA) do que naqueles trata-
dos com betabloqueadores, principalmente na presença de 
hipertrofia ventricular esquerda e disfunção ventricular.21,25,26

Análises adicionais de uma coorte dinamarquesa demons-
traram que o tratamento inicial da HAS não complicada com 
IECA ou BRA reduz a incidência de FA quando comparada a 
outros anti-hipertensivos. A terapia com BRA não reduziu a 
carga de FA em pacientes sem doença cardíaca estrutural. 
O uso de IECA ou BRA pode também reduzir a recorrência 
de FA após cardioversão elétrica.34

O papel dos antagonistas da aldosterona no manejo da 
FA ainda não foi investigado. Ainda que estudos com eple-
renone tenham resultados favoráveis na prevenção primária, 
ainda não há evidência robusta para o uso de antagonistas 
de aldosterona na prevenção secundária da FA.27,28,35
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Consumo Etílico e Uso de Estimulantes
Meta-análises recentes mostraram aumento no risco 

de FA de 8% a cada 10 mg/dia de etanol ingerido.36,37 
Com o consumo regular, há aumento no risco de 5% 
(35% vs. 40%) a partir dos 55 anos, além de ser fator 
independente dos demais. O consumo de destilados 
está associado a maior risco.

Uma coorte prospectiva sueca descrita por Larsson 
et al. realizou o seguimento de 79 mil homens e mulhe-
res, livres de FA, por até 12 anos (1998-2009), com o 
achado de 7.245 casos incidentais de FA.38 A análise dos 
dados não demonstrou relação com gênero, mas com 
o consumo de álcool, dose-dependente, mesmo após a 
exclusão daqueles que realizaram uso abusivo. (Quadro 1) 
De modo interessante, também foram comparados os 
diferentes tipos de bebida alcoólica mais consumidos, 
como destilados, vinho e cerveja. A conclusão foi que 
houve correlação entre álcool (dose-dependente) e FA, 
porém, o consumo de cerveja, individualmente, não apre-
sentou esta associação.

Medicamentos
A FA de origem medicamentosa é subdiagnosticada e 

pouco valorizada clinicamente. Várias medicações foram 
descritas como indutoras de FA – notadamente a adeno-
sina,45 dobutamina,46 anti-inflamatórios não esteroidais, 
corticosteroides e quimioterápicos.40 Os principais fatores 
de risco na FA medicamentosa são a polifarmácia, HAS, 
doença estrutural, doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) e SAHOS.40 

A adenosina, quando utilizada na reversão de taqui-
cardias paroxísticas supraventriculares com envolvimento 
do nó atrioventricular, pode deflagrar FA.40,45 Dobutamina, 
especialmente em pós-operatórios cardíacos, é causa 
comum de FA.40,46

No tratamento quimioterápico, atenção deve ser dada ao 
uso de antraciclinas, melfalan, interleucina-2 e principalmente 
cisplatina.47A aplicação de ondansetrona foi relatada como 
possível gatilho de FA.40 

Distúrbios do Sono
Um fator que precisa sempre ser investigado em pa-

cientes com FA é a possibilidade de distúrbios do sono, 
em especial a SAHOS. O rastreio de SAHOS em todos 
os pacientes com FA é recomendado por recente texto 
publicado pela Heart Rhythm Society, em que até 80% dos 
eletrofisiologistas questionam os pacientes em busca de 
sinais e sintomas de distúrbios do sono previamente à 
realização da ablação por cateter.48 Independente da causa, 
a privação de sono é fator de risco independente para o 
desenvolvimento de FA.4,11,14

Os distúrbios ventilatórios relacionados ao sono in-
cluem a apneia obstrutiva do sono, a apneia do sono 
de origem central, a respiração periódica (ex. padrão de 
Cheyne-Stokes) e a hipoventilação relacionada ao sono. 
A SAHOS afeta aproximadamente 24% dos homens e 9% 
das mulheres entre 30 e 60 anos de idade.48 Vários estudos 
revelaram que a prevalência de SAHOS é substancialmente 
maior entre os pacientes com FA (32 a 39%), indicando 
que esta doença é fator contribuinte para o início e pro-
gressão da FA.14,49

De forma isolada, a SAHOS apresenta relação de ris-
co para recidiva de FA de 2,18.48 Múltiplos mecanismos 
fisiopatológicos podem contribuir para a FA, incluindo 
disautonomia, hipóxia, hipercapnia e inflamação. O aumento 
exagerado das pressões intratorácicas, que por si só e em 
conjunto com a ativação vagal, encurtam o potencial de ação 
atrial podendo induzir FA.14

O controle de comorbidades e o uso de ventilação com 
pressão positiva, tratamento de escolha, podem reduzir a 
recorrência de FA. A pressão positiva evita o colapso da 
região faríngea e alivia a obstrução das vias aéreas. A ven-
tilação com pressão “bilevel” ou adaptativa pode ser utiliza-
da nos pacientes intolerantes à pressão positiva contínua 
(CPAP). Outras modalidades terapêuticas incluem o uso de 
dispositivos mandibulares, cirurgia para desobstrução das 
vias aéreas superiores e modificações no estilo de vida. O 
tratamento da SAHOS deve ser otimizado para potencializar 
a terapia antiarrítmica e reduzir os riscos de recidiva naqueles 
pacientes submetidos à ablação por cateter.11

Quadro 1. Relação entre a dose de etanol e o risco relativo de FA.

Dose/semana
(12g etanol/dose)

Risco relativo
(Intervalo de confiança)

1-6 doses 1,01 (0,94-1,09)

7-14 doses 1,07 (0,98-1,17)

15-21 doses 1,14 (1,01-1,28)

> 21 doses 1,39 (1,22-1,58)
Adaptado de Larsson et al., 2014.

Do ponto de vista fisiopatológico, a junção de efeitos 
deletérios celulares e autonômicos do etanol culminam em 
alterações eletrofisiológicas capazes de promover a reen-
trada atrial e FA. Danos às junções e canais intercelulares, 
inflamação, lesão direta aos miócitos atriais, inibição vagal, 
ativação simpática e redução da variabilidade da frequência 
cardíaca somam-se para encurtar o período refratário efe-
tivo e deflagrar esta arritmia.36,38-40 O efeito tóxico do etanol 
também lentifica a condução intra e interatrial facilitando a 
condução no nó atrioventricular, promove diurese pela inibição 
do hormônio antidiurético e reduz os níveis séricos de alguns 
eletrólitos (ex. potássio e magnésio) facilitando ainda mais a 
deflagração de FA.37,41-43 

O consumo de cafeína, mesmo em níveis elevados (até 
10 xícaras de café ou 1,0 g/dia) não demonstrou relação 
de risco para FA, desde que realizado isoladamente. Já a 
ingesta de bebidas energéticas com taurina e cafeína já foram 
imputadas como gatilho de FA, especialmente quando o seu 
uso está associado com destilados.4,12

A utilização cada vez mais frequente de Cannabis também 
acarretou em casos de FA em pacientes jovens sem comor-
bidades. O seu uso abusivo pode levar a remodelamento 
elétrico persistente e ser deletério em pacientes idosos com 
comorbidades.31 Acredita-se que o estímulo adrenérgico 
associado à lentificação do fluxo microvascular aja como 
facilitador na FA.5,40,44
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Diabetes Mellitus
Desde o estudo de Framingham,7,8,16 o diabetes mellitus 

(DM) é considerado fator de risco para FA. Há aumento de 
até 40% no risco de desenvolvimento de FA nesta população 
com o envelhecimento e tempo de diagnóstico, além de 
correlação direta entre os níveis de hemoglobina glicada e 
a incidência de FA.50

Os portadores de DM, de um modo geral, possuem 
outras comorbidades também imputadas no risco de FA. A 
fisiopatologia relacionada especificamente ao DM, ainda não 
completamente elucidada, envolve a presença de estresse 
oxidativo, inflamação, formação de derivados avançados da 
glicosilação com indução de fibrose miocárdica e hipertrofia, 
além da promoção de remodelamento eletroanatômico do 
átrio esquerdo.4,5,51

O controle glicêmico com o uso de metformina demons-
trou papel protetor na incidência de FA em uma população 
de Taiwan, ao longo de 13 anos.52 Outros antidiabéticos 
não foram estudados até o momento. Ensaios clínicos para 
avaliar o impacto do controle dos níveis de hemoglobina 
glicada e a prevenção de FA até o momento também não 
foram realizados.52,53

Dieta
Não há evidências de benefício de estilo específico de 

dieta na prevenção da FA. Acredita-se que a dieta do Medi-
terrâneo possa contribuir na sua prevenção pelo controle de 
comorbidades e perfil nutricional favorável, rico em ácidos 
graxos insaturados.54,55 

Uma das coortes do estudo de Framingham também 
reforçou a relação entre hipomagnesemia e risco de de-
senvolvimento de FA.56 3.530 indivíduos, sem doença car-
diovascular e livres de FA, (idade média 44 anos; 52% 
mulheres) foram avaliados no Framingham Heart Study, 
com taxa de incidência de FA ajustada por idade e sexo 
de 9,4 por 1.000 pessoas-ano (intervalo de confiança de 
95%, 6,7-11,9) no quartil mais baixo de magnésio sérico 
(≤ 1,77 mg/dL) vs. 6,3 por 1.000 pessoas-anos (intervalo de 
confiança de 95%, 4,1-8,4) no quartil mais alto. (≥1.99 mg/dL) 
Indivíduos no quartil mais baixo tinham cerca de 50% a 
mais de risco de desenvolver FA (razão de risco ajustada, 
1,52; intervalo de confiança de 95%, 1,00-2,31; P=0,05) 
em comparação com aqueles nos quartis superiores. Os 
resultados foram semelhantes após a exclusão de indivíduos 
em uso de diuréticos.56 

 A hipomagnesemia também é relacionada ao aumento 
no risco de se desenvolver FA ao longo do tempo, propor-
cionalmente ao seu nível sérico, desta forma, recomenda-se 
avaliação periódica e reposição se necessária.11,22 

Obesidade
A obesidade está comumente acompanhada de comor-

bidades cardiometabólicas, todas contribuintes na epidemia 
de FA. No estudo LEGACY13 demonstrou-se o impacto da 
perda de peso progressiva na redução da FA e consequente 
manutenção do ritmo sinusal, mesmo sem estratégias far-
macológicas antiarrítmicas.

Reduções a partir de 3% da massa corporal reduziram 
a carga de FA em até 13%, com efeito dose-dependente, 
atingindo 46% nas reduções de mais de 10% do peso, além 

dos demais efeitos favoráveis. O ganho e a flutuação de peso 
evidenciaram remodelamento estrutural, níveis pressóricos 
mais elevados, taxas glicêmicas mais elevadas, piores índices 
de apneia/hipopneia e maiores cargas de FA.3,13

Saúde Mental e Estresse Psicológico
Estresse psicológico manifesto como ansiedade e/ou 

depressão é extremamente comum nos portadores de FA, 
acometendo de 25 a 50% dos doentes. Apenas em homens,  
com traços de personalidade agressiva e tensão estão rela-
cionados com o risco de FA.57 

 A depressão está associada a hábitos desregrados 
de vida, tais como: tabagismo, uso excessivo de álcool, 
padrão dietético desfavorável, sedentarismo, além de menor 
aderência medicamentosa e maior predisposição aos outros 
fatores de risco para FA. Dias felizes trazem menor incidência 
de FA.58 A prática do Yoga pode ser capaz de reduzir em até 
24% o número de episódios sintomáticos.59   

Atividade Física
As evidências atuais demonstram que as recomendações 

de atividade física para cardiopatas são insuficientes para a 
prevenção de FA de maneira adequada, porém, a realização 
de 3,5 horas de atividade física moderada semanal pode 
reduzir a incidência de FA em 10%.60 

Não apenas a quantidade de exercício físico, mas a 
manutenção do condicionamento físico para realização de 
atividades mais extenuantes (> 8 equivalentes metabólicos 
ou consumo de VO2 pico > 28 mL/kg/min.), apresentam perfil 
favorável na proteção contra a FA.20,60 

Em pacientes mais idosos, sabe-se que há relação entre 
tempo de lazer (e sedentarismo) e menor incidência de FA, 
mas este benefício não foi observado em atividades de alta 
intensidade.59 Embora controverso, a maioria dos estudos 
de FA em atletas reforça o papel dos esportes de endu-
rance como gatilho de FA. Ainda não há uniformidade nas 
opiniões sobre o tipo de esporte, duração e intensidade do 
treinamento a ser considerado como fator de risco, uma vez 
que questões de susceptibilidade genética também devem 
ser consideradas.60  

Abordagem Terapêutica
Quanto à prevenção da FA, a abordagem multifatorial 

e multidisciplinar é capaz de reduzir desfechos como hos-
pitalização ou morte. O controle do grande número de va-
riáveis consideradas como complicadores e gatilhos leva 
a melhora significativa na qualidade de vida. (Tabela 1) 
A percepção clínica do paciente compensado, mesmo 
que apresente comorbidades, é o objetivo maior no 
controle da FA. De nada adianta “tratar apenas a arritmia 
chamada FA, se não procurarmos tratar o paciente com 
FA”, este sim com múltiplas comorbidades, desafios te-
rapêuticos e atitudes de mudança de estilo de vida. Os 
estudos que envolvem tratamento multidisciplinar da FA 
têm demonstrado que esta abordagem é custo-efetiva, 
acarretando menores taxas de recorrência, readmissões 
hospitalares, melhores respostas às propostas terapêu-
ticas medicamentosas e intervencionistas, e até redução 
de mortalidade.20,61
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CONCLUSÃO
O papel do clínico na prevenção da FA envolve uma abor-

dagem individualizada do paciente, incluindo todos os aspectos 
discutidos neste artigo, a fim de alcançar objetivos e metas 
bem definidas, orientar sobre os riscos envolvidos no decorrer 
do acompanhamento, idealmente prevenindo o desenvolvi-
mento da FA. Quanto mais multidisciplinar e integrada for 
esta abordagem, maior a chance de prevenção da FA, bem 
como das suas recorrências. Fica claro após esta leitura que 

não bastam apenas medidas isoladas para o tratamento da 
FA, mas aquelas que abordem os aspectos interdependentes 
desta fascinante e multifacetada patologia arrítmica. 
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Tabela 1. Estratégias para Controle de Fatores de Risco.

Estratégias para Controle de Fatores de Risco e Objetivos Terapêuticos
Fator de risco Objetivo terapêutico Comentários

Hipertensão PA <140/90 Considerar IECA, BRA, betabloqueador ou 
antagonista de aldosterona

Obesidade IMC <25
Perda ponderal entre 5-10% se IMC >25 Evitar flutuações de peso

Diabetes HbA1c<7% Metformina como terapia de primeira linha

Sedentarismo 150-200 minutos de atividade física moderada/semana
Exercício aeróbico 90-150min/semana

SAHOS Screening para pacientes em risco
Controle com CPAP

Etilismo 20g/dia álcool para homens e 10g/dia álcool para mulheres
Tabagismo Cessação completa

Dislipidemia Reduzir LDL para 50% dos níveis  
basais se > 100mg/dL Usar estatinas
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PREVENÇÃO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA VALVAR 
AÓRTICA NÃO REUMÁTICA – EVIDÊNCIAS ATUAIS

PREVENTION OF NONRHEUMATIC AORTIC VALVE DISEASE 
PROGRESSION - CURRENT EVIDENCE

RESUMO
A estenose aórtica degenerativa é uma patologia com incidência elevada em pacientes 

idosos. Sua fisiopatologia está relacionada à calcificação valvar e não está totalmente 
elucidada. Sabe-se, entretanto, que inicialmente há grande semelhança com o processo 
de aterosclerose e, após o inicio da deposição do cálcio, tal processo se autoperpetua, 
gerando mais calcificação e piora da gravidade anatômica valvar progressivamente. Ainda 
há uma carência de testes para o diagnóstico das fases iniciais de calcificação. Porém, nas 
fases finais, a utilização da tomografia com escore de cálcio valvar e o ecocardiograma 
estão bem estabelecidos. Com relação ao tratamento medicamentoso para reduzir ou deter 
a progressão da doença valvar, devemos reforçar a necessidade de tratamento para os 
fatores de risco de aterosclerose. Entretanto, a estatina provou-se ineficaz até o momento 
e novas medicações, como o desonumabe e os bifosfonados, ainda estão em estudo.

Descritores: Estenose da Valva Aórtica; Calcificação Vascular; Tomografia; Ecocardiografia. 

ABSTRACT
Degenerative aortic stenosis is a pathology with high incidence in elderly patients. Its 

pathophysiology is related to valve calcification and has not been fully elucidated. However, it 
is known to be very similar to the atherosclerotic process in the initial stages. Once calcium 
deposition begins, this process is self-perpetuating, generating further calcification and pro-
gressive degeneration of the valve anatomy. The number of tests used to diagnose the early 
stages of calcification is still insufficient. However, in the late stages, the use of computed 
tomography aortic valve calcium scoring and echocardiogram scans is well established. 
Regarding medical treatment aimed at reducing or slowing heart valve disease progres-
sion, we must emphasize the need for treatment of atherosclerosis risk factors. However, 
statins have thus far proven ineffective, and new drug products, such as desonumab and 
bisphosphonates, are still being studied.

Keywords: Aortic Valve Stenosis; Vascular Calcification; Tomography; Echocardiography.
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INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento populacional crescente, patologias 

como a Estenose aórtica (EAo) degenerativa têm aumentado 
drasticamente sua incidência.1,2 Pacientes sintomáticos com 
EAo, quando não submetidos ao tratamento intervencionista, 
apresentam mortalidade de aproximadamente 93% em cinco 
anos, ou seja, quando estabelecida tal patologia, sua evolu-
ção é fatal.3 Aconteceram muitos avanços tecnológicos para 
diagnósticos precoce e definitivo da EAo, além do advento do 
implante de bioprótese aórtica transcateter (TAVI – do inglês 
Transcatheter Aortic Valve Implantation) que passou a ser opção 
terapêutica menos invasiva para pacientes antes fadados à 
alta morbimortalidade do tratamento clínico. Apesar disso, até 
o presente momento, não existe tratamento medicamentoso 
capaz de alterar ou reduzir a progressão da calcificação valvar 
aórtica, cerne da fisiopatologia dessa doença.

FISIOPATOLOGIA DA CALCIFICAÇÃO
O processo da calcificação valvar aórtico é comple-

xo e não completamente elucidado. A EAo conhecida 
como degenerativa (ou também descrita como calcífica 
ou aterosclerótica) possui características fisiopatológicas 
e fatores de risco semelhantes à aterosclerose em suas 
fases iniciais, como idade, tabagismo e hipertensão arterial 
sistêmica.4,5 O processo inicia-se com a lesão endotelial 
devido estresse mecânico nas cúspides, seguido da in-
filtração lipídica valvar, principalmente de lipoproteína A e 
colesterol LDL.6 A lesão endotelial associada à oxidação 
lipídica gera uma resposta inflamatória mediada por macró-
fagos, células T e mastócitos, levando à deposição lipídica 
e microcalcificações.7 Estas últimas ocorrem provavelmente 
por apoptose celular, mecanismo semelhante à deposição 
de hidroxiapatita nos ossos. 
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A fisiopatologia do processo até este ponto, na qual há 
predominância de inflamação e deposição lipídica, é denomi-
nado estágio de iniciação da calcificação e é seguido por um 
estágio de propagação, no qual há um ciclo de calcificação e 
lesão endotelial valvar que se “retroalimentam”.8 Esta segun-
da fase inicia-se com depósito de colágeno decorrente da 
redução da expressão do óxido nítrico após lesão endotelial 
e acredita-se que o sistema renina-angiotensina possa de-
sempenhar um papel também relacionado devido aos efeitos 
pró-fibróticos via receptores AT1.9,10 Estas alterações levam 
à fibrose, que irá culminar com folhetos aórticos espessa-
dos, fibrosados e, por fim, calcificados, gerando imobilidade 
e obstrução valvar. A calcificação advém de células com 
características semelhantes a osteoblastos, entretanto a 
origem das mesmas ainda é discutida, sendo sugerido que 
células valvares intersticiais, conhecidas como VIC, possam 
ter valor central nesse processo.11,12 Na fase de iniciação da 
calcificação, as VIC tornam-se células com características 
osteoblásticas por influência de citocinas pró-inflamatórias 
e, na fase final, mutações no Notch-1 (receptor de superfície 
celular) e desbalanço na via RANK/RANKL/OPG (ativador 
do receptor do fator nuclear kappa B/ ligante do ativador do 
receptor do fator nuclear kappa B/osteoprotegerina) parecem 
ter importante interferência nesse processo.13 A ligação do 
RANKL com RANK leva a ativação osteoclástica nos ossos 
e isso é contrabalanceado pela OPG, que se une ao RANKL 
impedindo que este se junte ao RANK. Entretanto, a ligação 
RANK/RANKL tem efeito inverso na vasculatura, ativando 
osteoblastos e calcificação, levando a hipótese de que pacien-
tes com EAo tenham carência de OPG nas células valvares.14 
Neste ponto, a calcificação valvar gera estresse mecânico e 
turbulência no fluxo sanguíneo, ocasionando novas lesões 
endoteliais e reiniciando todo processo em um ciclo que se 
autoperpetua. (Figura 1)

GENÉTICA 
Os estudos iniciais relacionando genética e EAo foram 

criticados pelo reduzido número de participantes e dificuldade 
na replicação dos resultados.15-21 Entretanto, em 2013, um 
amplo estudo evidenciou a associação entre a incidência de 
calcificação valvar aórtica e o polimorfismo de nucleotídeo 
único no locus da lipoproteína A (rs10455872), determinante 
genético dos níveis plasmáticos da lipoproteína A.22 Este 
estudo avaliou mais de 6 mil pacientes europeus de três 
coortes que apresentavam calcificação valvar aórtica pela 
tomografia e foi validado em coortes com pacientes de ou-
tras etnias, comprovando a relação dessa variação genética 
com a calcificação valvar, além da relação causal entre a 
lipoproteína A com a EAo.22 

EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DA FASE 
FINAL (PROPAGAÇÃO) DA CALCIFICAÇÃO

A calcificação valvar aórtica é um importante marcador da 
gravidade anatômica da EAo e sua avaliação demonstrou-se 
de grande valia nos últimos tempos. Além disso, ela pode 
ser aferida de forma não invasiva tanto pelo ecocardiograma 
quanto pela tomografia com escore de cálcio valvar. 

O ecocardiograma, exame mais difundido na prática 
clínica diária para a avaliação valvar, consegue definir a 

gravidade anatômica da EAo pela aferição da área valvar, 
gradiente médio e velocidade de jato transvalvares.23 
Também consegue definir a etiologia da doença valvar 
e visualizar a calcificação, entretanto a quantificação do 
grau da calcificação não é tão fidedigna quanto a medida 
pela tomografia.24 A tomografia com escore de cálcio 
valvar, além de quantificar o grau de calcificação de forma 
mais acurada, é útil nos casos em que há dificuldade na 
definição da gravidade anatômica, como nos pacientes 
portadores de EAo baixo-fluxo e baixo-gradiente.25 Neste 
subgrupo de pacientes em que o ecocardiograma de-
monstra discordância entre área valvar e os gradientes 
(área valvar ≤ 1,0 cm² e gradiente médio < 40 mmHg), 
o escore de cálcio > 1650 Agatston (AU) define a EAo 
como importante e embasa o tratamento intervencionista.25 
Outros estudos demonstraram que o escore de cálcio 
valvar para definição de EAo importante pode variar de 
acordo com o gênero, fazendo uso de valores de corte 
menores para as mulheres em comparação aos homens 
(1275 AU vs. 2065 AU, respectivamente).26 Este exame 
é realizado com método semelhante ao do escore de 
cálcio coronariano, sincronizado com o ciclo cardíaco 
(“gateado”), sem uso de contraste ou com protocolo 
de baixa dose. Este último permite definir a localização 
dos depósitos de cálcio nas cúspides e, quando pre-
dominantemente central, parece estar associada com a 
gravidade anatômica da EAo em detrimento do grau de 
calcificação.27 Outro importante aspecto da avaliação do 
escore de cálcio valvar é sua capacidade preditiva de 
progressão da doença e de eventos cardiovasculares 
naqueles com calcificação elevada.26 

EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DA FASE 
INICIAL (INICIAÇÃO) DA CALCIFICAÇÃO

Ao mesmo tempo em que a identificação da calcificação 
valvar se torna cada vez mais simples, existe uma necessidade 
em se reconhecer pacientes nas fases iniciais do processo de 
degeneração valvar pois, como descrito anteriormente, após 
o depósito do cálcio nas cúspides, inicia-se um processo que 
se autoperpetua e gera cada vez mais calcificação. Nesta 
fase tardia, até o momento, o tratamento medicamentoso não 
foi eficaz para inibir ou retardar tal evolução e há um anseio 
em identificar pacientes na fase inicial da calcificação para 
tentar medidas que possam “prevenir” a EAo. Entretanto, a 
triagem populacional ainda é carente, sendo habitual en-
contrarmos pacientes já com EAo moderada ou importante 
na prática diária. 

O ecocardiograma, por ser método não-invasivo, parece 
ser o mais promissor, até o momento, para a triagem da EAo 
inicial (anatomicamente leve/discreta), já que nessa fase o 
defeito hemodinâmico é mínimo e não ocasiona sintomas. 
O achado mais frequente é a esclerose valvar aórtica, defi-
nida com a presença de espessamento e irregularidade das 
cúspides com aumento focal da ecogeneicidade, velocidade 
de fluxo normal, na ausência de fusão comissural e sem pre-
juízo da mobilidade das cúspides.1,28 O significado clínico da 
esclerose valvar é a evolução da mesma para a EAo, sendo 
indicadas mudanças no estilo de vida, tratamento de fatores 
de risco de aterosclerose e seguimento ecocardiográfico 
anual.29 Estudo recente utilizando PET com 18F-FDG, um 
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análogo da glicose absorvido por células metabolicamente 
ativas e indicador de inflamação vascular, demonstrou que 
pacientes com EAo apresentam maior atividade do 18F-FDG 
quando comparados com pacientes do grupo controle e 
houve um aumento progressivo a depender da gravidade 
anatômica.30 Entretanto, a disponibilidade apenas em gran-
des centros e o custo de tal método impossibilita seu uso 
rotineiro como triagem inicial.

MEDICAÇÕES COM POTENCIAL 
PARA ALTERAR A EVOLUÇÃO 
DA CALCIFICAÇÃO

Estatinas: Três grandes estudos randomizados (SEAS31, 
SALTIRE32 e ASTRONOMER33) testaram o uso de estatina 

para redução do processo inflamatório e progressão da 
EAo. Entretanto, apesar de reduções significativas nos va-
lores de LDL, não houve mudança na evolução da doença 
valvar. Apesar de a deposição lipídica e infiltração de células 
inflamatórias fazerem parte do processo de calcificação, tal 
tratamento foi instituído na fase de propagação da doença, 
no qual a própria calcificação retroalimenta o processo infla-
matório. Presume-se que o tratamento com estatinas poderia 
ser útil caso iniciado nas fases primordiais do processo de 
deposição calcifica. (Figura 2)

Bifosfonados: Um recente estudo retrospectivo e 
observacional demonstrou  que o uso de bifosfonados 
em mulheres esteve associado à redução da calcificação 
valvar e vascular.34 Tais achados podem potencialmente 
decorrer dos efeitos de tal medicação nos ossos, reduzindo 

Figura 1. Representação esquemática da fisiopatogenia da calcificação valvar aórtica (Adaptado de Pawade et al.8). A lesão endotelial (1) causa 
infiltração de células inflamatórias e deposição lipídica (2), além de liberação de mediadores inflamatórios (3). Tais processos, associados 
a ligação do RANK com RANKL (4) levam à diferenciação das VIC em células com características osteoblásticas (5), resultando em uma 
matriz de colágeno associada a proteínas relacionadas à ossificação (6). Isso causa espessamento e enrijecimento das cúspides antes da 
calcificação ser formada. Ocorre então a apoptose das VIC e células inflamatórias (7) gerando corpúsculos apoptóticos que formam locais 
de nucleação para depósito de cálcio (8). A calcificação valvar (9) leva à obstrução valvar e turbulência, resultando em estresse mecânico 
e lesão endotelial (10) que inicia nova ativação, diferenciação e apoptose celular (11) em um ciclo que se autoperpetua.

Legendas: BMP = proteína morfogênica óssea, RANKL = ligante do 
ativador do receptor do fator nuclear kappa B, RANK = ativador do 
receptor do fator nuclear kappa B, VIC = células valvares intersticiais.
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a liberação de cálcio e fosfatos, além da possível ação 
na diferenciação das VIC em osteoblastos pela redução 
de liberação de citocinas e diminuição da mineralização 
extracelular valvar. (Figura 2)  

Desonumabe: Esta medicação é um anticorpo humano 
monoclonal e é considerada um dos tratamentos mais pro-
missores na atualidade. Seu mecanismo de ação é através 
da ligação ao RANKL, prevenindo que o mesmo se ligue ao 
RANK e assim reduzindo a diferenciação das VIC em células 
com características osteoblásticas. (Figura 2) 

CONCLUSÃO 
Apesar de a EAo ser patologia com alta incidência 

e morbimortalidade significativa, ainda não possuímos 
meios de parar ou reduzir sua progressão depois que a 
calcificação valvar está instalada. A recomendação atual é o 
tratamento dos fatores de risco para aterosclerose enquan-
to aguardamos os resultados dos estudos em andamento, 

em especial o SALTIRE II (Study Investigating the Effect of 
Drugs Used to Treat Osteoporosis on the Progression of 
Calcific Aortic Stenosis - NCT02132026) que investiga o 
uso de bifosfonados e desonumabe na evolução da EAo. 
Tal estudo está sendo realizado pela Universidade de 
Edimburgo e avaliará a evolução da calcificação através 
de tomografia. Mesmo com comprovação de eficácia 
dessas medicações, ainda há uma carência relacionada 
aos métodos que diagnostiquem mais precocemente 
a calcificação valvar (fase inicial) e novos estudos são 
aguardados para esse fim.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 2. Possível mecanismo de ação das medicações na fisiopatologia da calcificação valvar aórtica (Adaptado de Pawade et al.8). 
As estatinas têm uma possível ação na infiltração de células inflamatórias, deposição lipídica e liberação de mediadores inflamatórios, 
entretanto ainda não foi testada em pacientes na fase inicial da calcificação. Desonumabe age através da ligação ao RANKL, 
prevenindo que o mesmo se ligue ao RANK. Bifosfonados atuam na  redução da diferenciação das VIC em osteoblastos e diminuição 
da mineralização extracelular.

Legendas: RANKL = ligante do ativador do receptor do fator nuclear 
kappa B, RANK = ativador do receptor do fator nuclear kappa B, 
VIC = células valvares intersticiais.
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