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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). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado.

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO

Somente serão considerados aptos à produção editorial os 
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:

2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.

-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

-Título em inglês.

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis pri-
meiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998.p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

normaS Para PuBlicação De artigoS na

reviSta Da SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.

6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores:

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
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Carta Editor dE PubliCaçõEs

Aos leitores da Revista da SOCESP

Esta última edição de 2014 traz revisões de alta qualidade sobre assuntos extremamente importantes 
para o dia a dia do Cardiologista. Em uma parte da revista apresentamos uma atualização completa sobre 
hipercolesterolemia familiar e as novas formas de tratamento, baseados em novos conhecimentos da 
fisiopatologia das doenças e também da genética, enfatizando sobretudo as formas familiares muitas vezes 
negligenciadas. No outro módulo destacamos uma visão das principais doenças endócrinas que afetam o 
coração, e como o cardiologista deve entender os mecanismos e o tratamento destas doenças, e quais os reflexos 
do tratamento na doença cardiovascular. Aproveito a oportunidade para desejar um ano de 2015 repleto de 
felicidade a todos, anunciando em 2015 teremos mudanças importantes em nossa revista, mantendo o caráter 
de excelentes revisões em temas da Cardiologia, visando maior divulgação e difusão do conhecimento na área. 
Já no primeiro número de 2015 apresentaremos um novo lay-out, pois haverá uma mudança de editora que nos 
auxiliará nesta nova visão da revista, tornando mais ágil o processo de publicações. Além disso, para aprimorar 
o processo de indexação, a revista terá um corpo editorial com revisores dedicados aos artigos de revisão, que 
poderão ser enviados a partir de temas pré estabelecidos. Aproveitem a leitura.

Luiz Aparecido Bortolotto,
Editor responsável
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Diferentes opções  de doses 
para  melhor flexibilidade 
no tratamento:

EXFORGE HCT™ valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino
Forma Farmacêutica e apresentações: comprimidos revestidos de 160/12,5/5 mg, 160/12,5/10 mg, 160/25/5 mg, 160/25/10 mg ou 320/25/10 mg. Embalagens contendo 14 ou 28 comprimidos revestidos. Indicação: tratamento da hipertensão essencial. O medicamento 
de combinação fi xa não é indicado como terapia inicial na hipertensão. Posologia: um comprimido de Exforge HCT™ 160/12,5/5 mg ou Exforge HCT™ 160/12,5/10 mg ou Exforge HCT™ 160/25/5 mg ou Exforge HCT™ 160/25/10 mg ou Exforge HCT™ 320/25/10 mg ao dia. 
Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Advertências/Precauções: •Evitar o uso em mulheres que planejam engra-
vidar e que estão amamentando. •Risco de hipotensão em pacientes com depleção de sódio e/ou volume. •Deve-se ter cautela quando administrar Exforge HCT™ a pacientes com comprometimento renal ou lúpus eritematoso sistêmico. •Como com outros diuréticos tiazidi-
cos, a hidroclorotiazida pode causar hipocalemia, a qual pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas induzidas por digitálicos. •Deve-se ter cautela em pacientes com hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia ou hiperuricemia sintomática. •Não há dados dispo-
níveis em pacientes com estenose da artéria renal unilateral ou bilateral, estenose em rim único ou após transplante renal recente. •Alteração no balanço eletrolítico sérico (monitoramento recomendado), na tolerância à glicose e nas concentrações séricas de colesterol, tri-
glicérides e ácido úrico. •Não recomendado a pacientes abaixo de 18 anos de idade. •Deve-se ter cautela em pacientes com insufi ciência hepática ou distúrbios biliares obstrutivos. •Cautela em pacientes que apresentaram agioedema com Exforge HCT™ ou com histórico 
de angioedema com outros fármacos. Descontinuar imediatamente Exforge HCT™ e não readministrá-lo. •Cautela em pacientes com insufi ciência cardíaca, insufi ciência cardíaca crônica grave ou outras condições com ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Pode ocorrer comprometimento da função renal. •Cautela em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Agravamento da angina e infarto agudo do miocárdio podem ocorrer após o inicio ou aumento da dose de anlodipino, particularmente em pacientes com doença arterial 
coronariana obstrutiva grave.  •Assim como com todos os outros vasodilatadores, cuidado especial em pacientes que sofrem de estenose mitral ou aórtica ou cardiomiopatia hipertrófi ca obstrutiva. •Glaucoma agudo de ângulo fechado. •Cautela em pacientes com alergia ou 
asma. •Evitar uso concomitante com alisquireno em pacientes com insufi ciência renal grave (TFG < 30 mL/min). •É necessário precaução na coadministração de Exforge HCT™ com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno. Gravidez: contraindicado. 
Lactação: não recomendado. Interações: •O uso concomitante com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno pode aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia e alterações na função renal. É recomendada a monitoração da pressão arterial, função 
renal e eletrólitos quando houver uso concomitante com estes medicamentos. •Monitoramento é necessário quando usado concomitantemente com lítio. •Cautela quando usado concomitantemente com medicamentos que possam aumentar os níveis de potássio. Monitora-
mento das concentrações séricas de potássio é recomendado. •Monitoramento das concentrações séricas de potássio quando usado com relaxantes musculares (ex.: derivados cumarínicos). •Cautela se combinado com outros anti-hipertensivos. •Cautela com fármacos que 
causam hipocalemia (ex.: corticosteroides, ACTH, anfotericina, penicilina G, carbenoxolona, antiarrítmicos). •monitoramento do equilíbrio eletrolítico plasmático com medicamentos que causam hiponatremia (por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes). • 
O tratamento concomitante com AINEs, incluindo inibidores da COX-2, pode diminuir os efeitos anti-hipertensivos. Monitoramento da função renal com AINEs e inibidores da COX-2. •A dose máxima de sinvastativa é 20 mg quando coadministrada com anlodipino. •Cautela no 
uso concomitante de anlodipino com inibidores da CYP3A4 (por ex.: cetoconazol, itraconazol e ritonavir), pois pode ocorrer aumento das concentrações plasmáticas de anlodipino. •Cautela no uso concomitante de anlodipino e indutores da CYP3A4. Monitoramento dos efeitos 
clínicos é recomendado. •A coadministração com inibidores do transportador de captação (rifampicina e ciclosporina) ou transportador de efl uxo (ritonavir) pode aumentar a exposição sistêmica à valsartana. •Alteração do balanço eletrolítico com glicosídeos digitálicos. 
•Cautela com insulina e agentes antidiabéticos orais. •Cautela com resinas de troca aniônica, alopurinol, amantadina, diazóxido, medicamentos citotóxicos, agentes anticolinérgicos, vitamina D, sais de cálcio, ciclosporina, metildopa, aminas pressóricas (por ex.: noradrenalina), 
barbitúricos, narcóticos e álcool. Reações adversas: anlodipino: reações adversas comuns e incomuns: cefaleias, sonolência, tonturas, palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema, fadiga, insônia, alterações de humor incluindo ansiedade, tremor, hipoestesia, disgeu-
sia, parestesia, síncope, alteração visual, diplopia, zumbido, hipotensão, dispneia, rinite, vômitos, dispepsia, boca seca, constipação, diarreia, alopecia, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, púrpura, descoloração da pele, fotossensibilidade, dor nas costas, espasmo muscular, 
mialgia, artralgia, distúrbios urinários, noctúria, polaciúria, ginecomastia, disfunção eréctil, astenia, dor, mal-estar, dor no peito, perda de peso, aumento de peso. Reações adversas muito raras: hiperglicemia, hipertonia, taquicardia ventricular, tosse, gastrite, hiperplasia 
gengival, icterícia, urticária. Reações adversas muito raras, mas potencialmente grave: trombocitopenia, leucocitopenia, reações alérgicas, neuropatia periférica, arritmia, bradicardia, fi brilação atrial, infarto do miocárdio, vasculite, pancreatite, hepatite, angioedema, eritema 
multiforme, síndrome de Steven-Johnson, aumento das enzimas hepáticas (principalmente consistente com colestase). valsartana: reações adversas incomuns: vertigem, tosse, dor abdominal, fadiga. Frequência desconhecida: dermatite bolhosa, erupção cutânea, prurido, 
diminuição da hemoglobina, diminuição do hematócrito, hipercalemia, elevação dos valores de função hepática incluindo aumento da bilirrubina sérica, mialgia, aumento da creatinina sérica. Frequência desconhecida, mas potencialmente grave: hipersensibilidade incluindo 
doença do soro, vasculite, angioedema, disfunção e insufi ciência renal, trombocitopenia, neutropenia. Reações também observadas durante os estudos clínicos, independentemente da sua associação causal com o medicamento em estudo: artralgia, astenia, dor nas costas, 
diarreia, tontura, dor de cabeça, insônia, diminuição da libido, náuseas, edema, faringite, rinite, sinusite, infecção do trato respiratório superior, infecções virais. hidroclorotiazida: reações adversas muito comuns e comuns: hipocalemia e aumento de lipídios no sangue, hi-
pomagnesemia, hiperuricemia, hiponatremia, urticária e outras formas de erupção cutânea, diminuição do apetite, náuseas leves e vômitos, hipotensão ortostática, impotência. Reações 
adversas raras e muito raras, mas potencialmente graves: icterícia ou colestase, desconforto abdominal, reações de fotossensibilidade, hiperglicemia, glicosúria e agravamento do estado 
metabólico do diabetes, distúrbios do sono, depressão, defi ciência visual, pirexia, arritmias cardíacas, discrasias sanguíneas, vasculites, lúpus eritematoso, necrólise epidérmica tóxica, erite-
ma multiforme, pancreatite, pneumonite, edema pulmonar, erupção cutânea com ou sem difi culdades em respirar (reações de hipersensibilidade), alcalose hipoclorêmica, hipercalcemia, 
vômitos ou diarreia graves ou persistentes, trombocitopenia com ou sem púrpura, agrunolocitose, leucopenia, pancitopenia, depressão da medula óssea, anemia hemolítica ou aplástica, in-
sufi ciência renal ou alterações renais, glaucoma de ângulo fechado agudo. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1053. Informações completas para prescrição 
disponíveis à classe médica mediante solicitação. BSS 31.10.13

1. 1. Gradman AH, Basile JN, Carter BL, Bakris GL; American Society of Hypertension Writing Group. Combination therapy in  hypertension. JASH. 2010;4:42–50.
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Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; 
anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Interação medicamentosa: O uso concomitante 
com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno podem aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia 
e alterações na função renal. É recomendada a monitorização da pressão arterial, função renal e eletrólitos quando houver 
uso concomitante com estes medicamentos.
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Chacra APM et al./Hipercolesterolemia familiar: história natural
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(4):10-17

Esta revisão discute a heterogeneidade da história natural da 

hipercolesterolemia familiar. Avanços no diagnóstico clínico e 

molecular permitiram, por meio de triagens em cascata, delinear 

as características clínicas dessa doença, que ainda apresenta 

desafios no que se refere ao diagnóstico, prognóstico e tratamento. 

Abordamos de forma breve os cinco critérios diagnósticos 

mais utilizados da hipercolesterolemia familiar. Além disso, 

descrevemos 8 associações presentes na hipercolesterolemia 

familiar: LDL-c elevado; herança familiar; xantomas; 

xantelasmas/arco corneano; consanguinidade; mutações nos 

genes de LDLR, APOB e PCSK9; polimorfismos; e doença 

cardiovascular precoce. Também são revisados e discutidos os 

indícios que essas associações oferecem ao entendimento da 

história natural e diagnóstico da hipercolesterolemia familiar.

ana paula marte ChaCra1, raul d. santos1

hiPercoleSterolemia familiar: hiStória natural

1 Unidade Clínica de Lípides do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil.
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This review discusses the heterogeneity of the natural 

history of familial hypercholesterolemia. Advancements in 

molecular screening and clinical research have continued 

to evolve the defining features of the disease and have 

challenged others. We briefly discuss and outline the 5 

different diagnostic criteria of FH. We delineate several 

different associations that have been made and confirmed 

within FH: elevated LDL-c, familial inheritance, xanthomas, 

xanthelasma/corneal halo, consanguinity, mutations in 

the LDLR, APOB and PCSK9 genes, polymorphisms 

and premature cardiovascular disease. We discuss these 

associations and the clues that they offer to the natural 

history of FH.
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A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença de 
transmissão hereditária, caracterizada por valores 
muito elevados de LDL-colesterol, xantomas e risco 

elevado de doença coronariana precoce1.
Foi descrita pela primeira vez em 1878 por Fagge, que a 

identificou como uma doença da pele2. Em meados de 1920, essa 
doença de “pele” foi associada à morte prematura e alterações 
cutâneas (xantomas), identificadas como conglomerados de 
células espumosas3. Na década seguinte, a hipercolesterolemia 
familiar foi caracterizada como doença cardiovascular, 
hereditária, com xantomatose e hipercolesterolemia4.

Inicialmente pensada como uma doença rara, atualmente 
é considerada a doença genética hereditária mais prevalente no 
mundo, com cerca de 10 milhões de portadores5.

É causalmente associada a mutações no gene do receptor da 
LDL (LDLR), da apolipoproteína B (ApoB) - gene que codifica a 
apolipoproteína constituinte da partícula de LDL, e PCSK9 - gene 
que codifica uma protease que degrada os receptores de LDL1, 
além de mutações com efeitos poligênicos. Essas alterações podem 
resultar em transtornos na remoção do LDL-c da circulação, 
elevando seus níveis plasmáticos. É categorizada em forma 
heterozigótica (HeHF) ou homozigótica (HoFH) - referente à 
herança de um ou ambos alelos patogênicos. A prevalência estimada 
varia entre 1/200 a 1/500 para a HeHF e 1/200.000 - 1/1.000.000 
para a HoHF6. Uma vez considerado o critério clínico de gravidade, 
a distinção entre as formas heterozigótica e homozigótica é mais 
difícil pela sobreposição de fenótipos, na medida em que persistem 
inconsistências entre gravidade e status mutacional7,8.

Avanços no conhecimento da HF revelaram um cenário 
mais complexo para o diagnóstico, prognóstico e histórico natural, 
que vai além da sua única característica marcante e consistente: 
níveis naturalmente elevados de LDL-c herdados9. Esse fato 
condiciona a uma apresentação fenotípica indistinguível de outras 
doenças raras como sitosterolemia, colestase e hiperlipidemia 
familiar combinada10. Tal complexidade é ilustrada atualmente 
por vários fatores: variabilidade etiológica9,11-14, que inclui mais 
de 1.100 mutações funcionais nos 3 genes clássicos15 e ainda um 
4º gene hipoteticamente envolvido16; polimorfismos (6?, 12? ou 
120?) responsáveis pela variabilidade plasmática dos valores de 
LDL-c; classificação em formas monogênica (genes clássicos) 
e poligênica (polimorfismo) sem um entendimento claro da 
importância clínica desta distinção; associação causal17 com 
consanguinidade, efeito fundador18, xantomas e arco corneano19. 
O mais intrigante é a relação ou falta dela entre todos esses 
achados com a ocorrência de doença coronariana prematura.

O objetivo desta revisão é apresentar uma visão geral 
das complexidades e heterogeneidades associadas à progressão 
natural da HF, tal como ela é atualmente diagnosticada.

imPortância

A Hipercolesterolemia Familiar é a doença cardio-
vascular hereditária mais prevalente no mundo20, mas ainda 
extremamente subdiagnosticada no Brasil21. A identificação 

precoce tem impacto na sobrevida desta população e valores 
elevados de LDL-c desde o nascimento devem implicar em 
seleção ativa dos portadores nos primeiros anos de vida - prin-
cipalmente por meio de triagem familiar em cascata6.

A prevalência varia de 1 para 70, em países com efeito 
do gene fundador como a África do Sul, até 1 para 500, na 
maioria dos países com heterogeneidade genética. Na Dinamarca, 
a prevalência é de 1/200, maior do que em outros países da 
Europa18. Pela alta prevalência, a Hipercolesterolemia Familiar 
é um problema de saúde mundial reconhecido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS)22. Estima-se que no mundo existam 
mais de 10 milhões de indivíduos portadores de HF. O risco de 
doença arterial coronária (DAC) precoce é 20 vezes maior nos 
pacientes não tratados10. Nos jovens sem tratamento, esse risco 
chega a ser 100 vezes maior23. Nas mulheres, o risco é menor 
que nos homens, e a doença cardiovascular se desenvolve mais 
cedo nos homens do que nas mulheres. Na ausência de tratamento 
hipolipemiante, aproximadamente 50% dos homens e pelo menos 
30% das mulheres sofrerão algum evento cardiovascular fatal ou 
não fatal antes dos 50 e 60 anos, respectivamente24,25.

Nos pacientes homozigóticos, a prevalência é muito 
menor, cerca de 1 em 1 milhão com valores de LDL-c acima 
de 500 mg/dL, associada ao desenvolvimento de doença 
aterosclerótica tipicamente na segunda década de vida. 
Nas formas mais graves, esses pacientes podem falecer já 
na primeira infância21. Estudo recente, em uma população 
holandesa, sugere que essa forma seja três vezes mais frequente.

A história natural da HF é altamente heterogênea, sendo 
a relação genótipo/fenótipo não tão linear e definitiva, pela 
variabilidade de fatores genéticos, ambientais e a interação 
destes23 com a aterosclerose precoce16,22,24. É importante 
considerar essa heterogeneidade para compreensão do 
risco cardiovascular e tratamento, sem deixar de ressaltar a 
importância do rastreamento e histórico familiar nesses casos26.

Associações entre LDL-c elevado e desenvolvimento 
de aterosclerose têm sido um paradigma importante na 
compreensão da doença cardiovascular presente na HF25. 
Como a HF tem como alvo terapêutico a redução do LDL-c, 
isto direcionou para discussões em torno desse tema, que hoje 
é um dos mais relevantes na cardiologia26.

critérioS DiagnóSticoS Da hf
Há 5 critérios mais comumente empregados no 

diagnóstico da HF:

1. Simon Broome
Os critérios diagnósticos originais foram publicados em 

199113. Os critérios clínicos incorporam a história da família e 
são relativamente fáceis de usar. Têm sido criticados pela sua 
dependência da presença de xantomas, já que na última década 
houve redução de prevalência desse achado clínico em função 
do tratamento, sendo uma característica menos definidora da 
doença atualmente. Seguem os critérios básicos:
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HF Definitiva:
• um paciente que tenha uma elevada concentração 

de colesterol (pontos de corte específicos) e a 
presença de xantomas tendinosos nos pacientes ou 
em parentes de 1º ou 2º grau,

OU
• uma mutação em LDLR, APOB, ou PCSK9.

Possível HF:
Nível de LDL-c elevado com:
• história familiar de IAM (infarto agudo do miocár-

dio) precoce em parentes de 1º ou 2º grau,
OU
• história familiar de parente de 1º ou 2º grau com 

LDL-c elevado (pontos específicos de corte).

2. MEDPED - EUA
Foi desenvolvido para melhor atingir pontos de corte 

apropriados de LDL-c, baseados em avaliações estatísticas 
dos pacientes com HF e níveis esperados de LDL-c em 
parentes de primeiro, segundo e terceiro grau11. Com base 
em probabilidades estatísticas, possui níveis muito precisos 
de LDL-c por idade, além de níveis de colesterol de parentes 
e seus graus de relação. O MEDPED combina com sucesso 
herança familiar, valores de LDL-c e idade em um único 
critério. Sua aplicação permanece vaga em um cenário clínico 
individualizado, pois se baseia apenas nos níveis de LDL-c, 
sem uma análise mais profunda da cascata dos membros da 
família para confirmação diagnóstica.

3. Critério Holandês: Dutch Lipid Clinics Network (1998)
Possivelmente o mais amplo dos critérios diagnósticos 

e mais frequentemente utilizado para o rastreio da cascata 
genética - que utiliza várias combinações para chegar a um 
diagnóstico definitivo, e permite também diferentes graus de 
confiança nos diagnósticos16. Como critério, seu uso permite um 
rastreamento em cascata, com a ressalva de que pode resultar 
em muitos falsos positivos, devido, principalmente, a um único 
critério - tal como uma mutação molecular ou LDL-c acima de 
330 mg/dl- permitir um diagnóstico definitivo, sem necessidade 
de confirmação. Há outros critérios comprobatórios, tais como 
histórico familiar ou apresentação fenotípica (no caso de um 
diagnóstico molecular) que poderiam confirmar os achados 
laboratoriais e/ou moleculares.

O critério básico é o seguinte:
Com base em um sistema de soma de pontos, quando se 

atinge pontuação acima de 8, tem-se um diagnóstico definitivo 
de HF:

• mutação funcional LDLR, APOB e PCSK9 (8 
pontos);

• nível de LDL-c (1, 3 e 5 pontos, de acordo com 
níveis de LDL-c- quando LDL-c for maior ou igual 
a 330 mg/dL, a pontuação é 8);

• xantomas tendinoso (6 pontos);

• arco corneano antes de 45 anos (4 pontos);
• paciente com doença arterial coronária precoce 

(2 pontos);
• paciente com doença vascular cerebral ou periférica 

precoce (1 ponto);
• parente de primeiro grau com xantomas tendinosos 

e/ou arco corneano, ou criança com elevação do 
LDL-c (acima 95º percentil para idade e sexo) (2 
pontos);

• parente de primeiro grau com doença coronariana 
prematura e/ou doença vascular ou parente com 
LDL-c elevado (acima 95º percentil para idade e 
sexo) (1 ponto).

4. Spanish Family Approach (2004)
Além da presença de um caso índice de HeHF, este 

critério diagnóstico requer confirmação por meio de critérios 
clínicos14. Ele também considera flutuações naturais nos níveis 
de LDL-c, que requerem níveis elevados em mais de uma 
ocasião; no entanto, exige teste molecular em todos os casos. 
As orientações são como se segue:

O diagnóstico clínico de HeHF é confirmado se os 
seguintes critérios estão presentes em pelo menos um parente 
de primeiro grau de um caso índice de HeHF:

• xantomas tendinosos;
• arco corneano antes dos 45 anos de idade com 

LDL-c ≥ 190 mg/dl
• LDL-c ≥ 250 mg/dL em indivíduos com 18 anos 

ou mais ou ≥ 190 mg/ se < 18 anos;
• LDL-c entre 190 e 249 mg/dl em pelo menos duas 

ocasiões.

5. Critério japonês (2012)
Um critério inteiramente clínico que exige mais do 

que um dos principais componentes da doença, levando 
em consideração a importância do diagnóstico diferencial 
com outras dislipidemias com fenótipo idêntico ao da HF: 
hiperlipidemia familiar combinada, sitosterolemia ou colestase, 
dentre outras15. A possível limitação é a dificuldade de utilizar 
este critério para rastreamento em cascata.

Incorpora três componentes principais e também 
considera o diagnóstico diferencial:

• LDL-c elevado (superior a 180 mg/dl);
• xantomas no tendão de Aquiles ou xantomas na 

pele;
• história familiar de HF ou DAC precoce em 

parentes de 1º ou 2º grau;
Diagnósticos diferenciais de hipercolesterolemia 

poligênica, sitosterolemia e outros distúrbios.

6. Realidade
O diagnóstico é muito mais complexo na prática. Os 

pacientes são encaminhados com diagnóstico de dislipidemia, já 
em uso de medicação hipolipemiante, o que dificulta a avaliação 
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dos valores basais de LDL-c. Há ainda muitos casos que 
repousam em uma “zona cinzenta”, seja pela heterogeneidade 
genética, pela ausência de histórico familiar de DAC precoce ou 
colesterol elevado, que pode pular uma geração e se manifestar na 
próxima, além de achados de exame físico e laboratoriais pouco 
específicos. Existe também dificuldade do diagnóstico em crianças 
e adolescentes, pois alguns sinais clínicos aparecem no adulto.

aSSociaçõeS e inDícioS SoBre a hiStória natural 
Da hf

Discutir as características clínicas e moleculares que 
têm sido associadas com HF e sua contextualização atual no 
diagnóstico.

ASSOCIAÇÃO 1: Níveis elevados de LDL-c
A elevação dos níveis de LDL-c é a “marca registrada” 

da HF, com pontos de corte pré-estabelecidos pelos critérios 
diagnósticos. Excluindo-se as causas secundárias, a “hiperco-
lesterolemia” é a característica clínica única que distingue esta 
doença e a classifica como homozigótica ou heterozigótica; 
grave ou não, já que valores elevados de LDL-c estabelecem 
associação com desenvolvimento de aterosclerose coronária e 
eventos cardiovasculares. Com um nível elevado de LDL-c, 
pode-se facilmente obter um diagnóstico definitivo de HF sem 
qualquer outra apresentação fenotípica, além de se estratificar 
o risco dos pacientes.

INDÍCIO 1: A elevação crescente de LDL-c ao longo da 
vida, associada a fatores como idade, histórico familiar, status 
mutacional não confere um padrão clássico de desenvolvimento 
de aterosclerose, seja pela heterogeneidade molecular e a 
possível interação com outros ambientais, além de fatores 
desconhecidos25. Isto foi bem documentado pela coorte do 
Simon Broome Register, que demonstrou taxa de mortalidade 
mais elevada em pacientes jovens com HF, comparada aos 
pacientes HF com idade avançada, a despeito dos valores 
elevados de LDL-c em ambos os grupos.

A história natural da HF lançou um olhar sobre a comple-
xidade da doença coronária, que vai além dos níveis de LDL-c24.

ASSOCIAÇÃO 2: Herança familiar
Indiscutivelmente, o melhor indicador prognóstico 

dessa doença14. A história familiar de DAC precoce e/ou 
níveis elevados de LDL-c em parentes de primeiro e segundo 
grau, consegue identificar até 50% dos portadores de um alelo 
mutante. Como a variabilidade genética dessas populações é um 
fato presente, o padrão de herança autossômica dominante não 
pode ser sempre considerado marcador definitivo da doença13.

INDÍCIO 2: O risco de doença cardiovascular é 
associado à história familiar de DAC precoce22, mas a 
transmissão da predisposição de DAC precoce para os 
descendentes permanece incógnita. Ambos os níveis de LDL-c 
e predisposição para DAC precoce têm suas raízes na herança 
genética, mas por mecanismos distintos22-24.

ASSOCIAÇÃO 3: Xantomas
Apesar de ser uma característica que define a 

doença, a presença de xantomas não é patognomônica da 
hipercolesterolemia familiar13,26, pois estão presentes em outras 
doenças como sitosterolemia, xantomatose cerebrotendínea, 
disbetalipoproteinemia, colestase e são muito semelhantes. 
Com o aumento de casos de HF definidos por níveis de 
LDL-c, história familiar e mutação, a presença de xantomas é 
altamente variável e mostra associação com história familiar 
de xantomas, e não somente com valores muito elevados de 
LDL-c26. Exibem variabilidade quanto ao tipo, aos efeitos da 
idade e do tratamento. No entanto, com exceção da triagem em 
cascata, xantomas permanecem como o indicador fenotípico 
mais eficaz ou mais prevalente nos casos de crianças e adultos 
homozigóticos, o que traz a HF de volta ao seu ponto de partida: 
uma doença de pele27-29.

INDÍCIO 3: Dependendo do critério diagnóstico da HF, 
a prevalência de xantomas varia (20 a 50%)30-32. Em uma família 
na Síria com diagnóstico de HF e elevada consanguinidade, dos 
6 pacientes homozigóticos, foram descritos xantomas gigantes 
em 3, sendo que o restante e os heterozigóticos apresentavam 
xantomas comuns. Baseado na presença dessa xantomatose 
familiar, foi proposto um gene33,34 de susceptibilidade à 
xantomatose. Em estudo que avaliou 945 pacientes com 
diagnóstico genético de HF, foram observados polimorfismos 
genéticos nos pacientes com xantomas tendinosos comparados 
ao grupo sem xantomas, identificando um perfil de expressão 
gênica diferente nos 2 grupos35. A associação destes com 
doença coronariana ainda é incerta. Em meta-análise de estudos 
avaliando xantomas e risco de DAC, foi observada associação 
independente com doença coronária32, apesar da meta-análise 
considerar uma série de limitações pertinentes nos estudos 
originais12,35-38. Os xantomas devem ser avaliados em relação 
à idade de aparecimento, evolução ao longo do tempo com 
ou sem tratamento, aspecto e localização, e relação com os 
lipídios plasmáticos.

ASSOCIAÇÃO 4: Xantelasmas/Arco corneano
A presença não é definitiva para o diagnóstico33. Não 

correspondem aos níveis de LDL-c e mais uma vez podem 
apresentar predisposição familiar.

ASSOCIAÇÃO 5: Consanguinidade
Vários estudos sobre coortes de homozigotos relataram 

percentuais elevados de consanguinidade, além de uma 
forte associação com efeito fundador, alcançando taxas de 
prevalência de até - 1 em 76 pessoas18 em heterozigóticos.

ASSOCIAÇÃO 6: Mutações nos três genes clássicos 
(LDLR, APOB, PCSK9)

Na hipercolesterolemia familiar, 50 % dos pacientes 
com diagnóstico clínico de HF apresentam mutações nos 3 
genes: LDLR, APOB e PCSK9, sendo a quase totalidade 
no gene do LDLR. Tais mutações são mais prevalentes em 



14 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2014

Chacra APM et al./Hipercolesterolemia familiar: história natural
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(4):10-17

pacientes com diagnóstico definitivo de HF, com 60 a 80% dos 
casos com mutação presente e, na HF provável, essa proporção 
cai para 20% a 30%.

Em nossa população diagnosticada no programa 
Hipercol Brasil, de 248 casos índices, a presença da mutação foi 
identificada em 125 indivíduos (50,4%). Trezentos e noventa e 
quatro parentes foram incluídos na triagem em cascata, sendo 
identificada a mutação em 59,4%. Foram encontradas 70 
diferentes mutações no gene do receptor da LDL (97,2%), e 2 
no gene da apolipoproteína B (2,8%) e nenhuma identificada 
no gene que codifica a proteína PCSK9. Mutações nos exons 
14 e 4 foram as mais prevalentes; 10 casos de homozigóticos 
foram identificados como verdadeiros homozigóticos (8 casos 
índices e dois parentes) e 1 heterozigoto composto. A mutação 
mais frequente foi de origem libanesa (Cys681) no exon 1439.

Mutações funcionais no gene LDLR, Apo B e PCSK9 
estabeleceram um mecanismo causador da doença; centenas 
de novas mutações, principalmente no gene LDLR, têm sido 
identificadas como causadoras do aumento dos níveis de 
LDL-c19,40.

INDÍCIO 6: Mesmo tendo a genética como aliada 
importante no diagnóstico da HF, em 60% dos pacientes 
não se encontra a mutação. Ou seja, em 2/3 dos pacientes 
com HF, a mutação não é identificada. Além de limitações 
metodológicas, o diagnóstico genético não consegue 
estabelecer com precisão seu fenótipo homólogo, a exemplo 
de pacientes com diagnóstico molecular de homozigotos, mas 
com fenótipo e resposta terapêutica que lembram a de um 
heterozigoto, e o contrário também se observa. Esses casos têm 
sido denominados de heterozigotos compostos. Nos programas 
de rastreio genético, que facilitaram em muito a identificação 
de casos índices18, inconsistências entre fenótipo e genótipo 
começaram a surgir, sendo descritas como mutação positiva e 
fenótipo negativo, ou mutação negativa e fenótipo positivo25. 
Esses achados sugerem fortemente a presença de outras causas 
genéticas, localizadas fora das regiões classicamente utilizadas 
para screening genético. A importância de se identificar uma 
nova mutação causadora da HF implica em se estabelecer um 
diagnóstico molecular definitivo, importante no rastreamento 
genético e no desenvolvimento de novos medicamentos. A 
descoberta da mutação no gene PCSK9 resultou em um novo 
medicamento hipolipemiante, elaborado a partir da mutação 
identificada9,18,25.

Novas tecnologias permitiram avanços científicos 
surpreendentes, como o sequenciamento de última geração 
(NGS)9, que identificou mutações em genes já descritos 
como causadores de HF, que não haviam sido descritas pelos 
métodos convencionais de análise genética. Esse novo método 
(NGS) vem sendo empegado em núcleos familiares de HF com 
clara herança autossômica dominante, mas sem diagnóstico 
molecular definido.

Outros 3 estudos41-43 identificaram 4 regiões cromos-
sômicas independentes, sem qualquer relação causal com o 
fenótipo de HF, sugerindo que esses pacientes poderiam ser 

falsos-positivos, ou que as alterações cromossômicas en-
contradas são tão específicas de cada família, que raramente 
poderiam contribuir para o fenótipo da HF. Análises rápidas 
de regiões inteiras, pela NSG, identificaram novas poten-
ciais mutações nos genes da apoB44 causadoras da HF, mas 
são variantes muito raras e ainda não foram descritas como 
causais desta doença.

Esse novo método não resolve todos os problemas 
em relação ao diagnóstico molecular da HF. Estudo recente 
utilizando esse método selecionou pacientes de acordo 
com o critério laboratorial, que considerava apenas valores 
de colesterol total elevados, sendo divididos em grupo 
sem hipolipemiantes, grupo com hipolipemiantes e grupo 
controle com colesterol normal. Não havia dados de LDL-c, 
e tão pouco apresentavam algum critério clínico para HF 
(Simon Broome ou Dutch). Mutações causais de HF foram 
identificadas em 4 dos 193 pacientes com colesterol elevado, 
e em 5 de 232 pacientes em uso de hipolipemiantes. Não 
foram identificadas mutações no grupo controle. Também 
não foi identificada nenhuma mutação nova. A questão aí 
remete para a baixa prevalência em uma população geral e o 
elevado custo desta técnica.

Dificuldades em se identificar mutações causais da HF 
ainda prevalecem, apesar do NSG ser um método mais preciso 
na descoberta de novas mutações ou mutações já descritas. O 
problema é se essas mutações são patogênicas. A inclusão de 
pacientes falso-positivos implicou em perda de especificidade 
do diagnóstico genético. Outra limitação é quando o fenótipo 
decorre de herança poligênica e, atualmente, com dados do 
genoma humano, milhares de polimorfismos de variantes 
comuns têm sido descritos.

ASSOCIAÇÃO 7: Polimorfismos
Polimorfismos que afetam a variabilidade de LDL-c, 

sem, contudo, apresentar a mesma patogenicidade das 
mutações encontradas em pacientes com fenótipo positivo 
(fenótipo e genótipo concordantes) multiplicaram a coleção 
de polimorfismos a serrem explorados25.

INDÍCIO 7: O genoma humano identificou inúmeros 
polimorfismos relacionados ao perfil lipídico. Foi criado um 
escore genético com 12 polimorfismos determinantes dos níveis 
de LDL-c, a partir de estudos de randomização mendeliana.

Em pacientes HF com fenótipo presente e sem mutação 
detectada (HF/M-), a frequência de distribuição do escore 
foi maior quando comparada à frequência desses alelos na 
população normal, sendo tal achado confirmado em outra 
população de HF/M-. Pelo menos 20% dos pacientes sem 
mutação identificada (HF/M-) teriam uma herança poligênica, 
na qual o fenótipo de hipercolesterolemia resultaria da soma 
de vários alelos determinantes dos níveis de LDL-c, do que 
uma única mutação não identificada. Mesmo na população 
HF com mutação identificada (HF/M+), a frequência do 
escore genético foi intermediária entre a população HF/M- e 
a população normal25.
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O teste em cascata seria menos efetivo nos pacientes 
com herança poligênica, pois a chance de se herdar esses 
polimorfismos é bem menor do que 50%. A presença de 
polimorfismos na população de HF/M+ contribui em muito 
para a diversidade fenotípica aí encontrada. Os polimorfismos 
poderiam explicar a penetrância variável dessa doença em uma 
mesma família, onde um caso índice apresentaria níveis bem 
mais elevados de LDL-c do que seus descendentes afetados, já 
que os polimorfismos do caso índice não seriam transmitidos 
para seus descendentes, da mesma forma como são transmitidos 
os genes mutantes.

Um escore com 6 polimorfismos, que incluiu 
variáveis nos genes CELSR2 (cadherin EGF LAG seven-
pass G-type receptor 2), ABCG5/8 (ATP-bindingcassette, 
sub-family G (WHITE), member 5 and 8), APOB, LDLR, 
eAPOE (apolipoproteína E), foi validado em 6 diferentes 
populações de pacientes HF negativos para mutação25. Os 
resultados foram semelhantes ao estudo anterior. Em 80% 
dos pacientes sem a mutação, o escore com 6 polimorfismos 
foi maior que o grupo com a mutação e o grupo controle. O 
grupo HF com mutação positiva, o escore foi maior que no 
grupo controle. Portanto, um escore mais simples conseguiu 
diferenciar a hipercolesterolemia familiar poligênica (HFP) da 
hipercolesterolemia familiar monogênica (HF). A importância 
da discriminação entre os 2 tipos de hipercolesterolemia 
não está clara e algumas questões se impõem: 1) se 
deve ou não incorporar a análise dos polimorfismos na 
triagem em cascata; 2) se a presença de polimorfismos nas 
hipercolesterolemias monogênicas confere um aumento 
do risco cardiovascular; 3) se o risco cardiovascular na 
hipercolesterolemia familiar poligênica é mais elevado do que 
na hipercolesterolemia familiar monogênica; 4) se estas duas 
formas de hipercolesterolemia têm implicações terapêuticas 
diversas.

ASSOCIAÇÃO 8: DAC precoce
O desenvolvimento de aterosclerose e doença coronária 

precoce é mais prevalente em indivíduos HF comparado aos 
sem HF, conferindo aos HF um risco cardiovascular aumentado.

INDÍCIO 8: A associação entre HF heterozigótica e 
doença coronária precoce foi feita antes da era das estatinas, 
o que contribuiu para um melhor entendimento da história 
natural da doença.

Esses estudos selecionavam pacientes de hospitais ou 
clínicas de dislipidemias, muitos dos quais já apresentavam 
DAC prévia, com mais de um fenótipo mais grave da doença. 
Pacientes do sexo masculino tinham maior prevalência de DAC 
se comparados às mulheres, com início mais precoce em ambos 
os sexos (45 anos para homens e 55 anos para mulheres).

A coorte prospectiva de Simon Broome observou risco 
relativo elevado de mortalidade cardiovascular, no período de 
1980 a 1995, em pacientes mais jovens com idades entre 20 a 
39 anos; esse risco diminuía à medida que a idade aumentava. 
A HF determina a exposição a níveis elevados de LDL-c 

desde a infância, o que acelera a aterogênese nos pacientes 
susceptíveis, e são estes que evoluirão com eventos coronários 
precoces. Os menos susceptíveis terão risco reduzido ao longo 
do tempo. Existe forte correlação entre idade de início de 
eventos coronários nos familiares afetados, sendo um traço 
fenotípico que se transmite de forma dominante. Outros fatores 
que contribuem para maior risco de mortalidade em jovens são 
a presença de herança poligênica, e exposição a fatores de risco 
convencionais24,45,46.

concluSão

A presença de HF e o risco de doença coronária não 
são lineares; não há uma correlação direta e causal entre idade, 
níveis de LDL-c e DAC.

A história natural da HF é muito mais complexa; a 
chave para o entendimento é a sua heterogeneidade, o que tem 
levado os pesquisadores a conhecer e decifrar a diversidade que 
permeia essa doença de muitas “faces”. Essas inconsistências 
entre fenótipo e genótipo permitem uma gama de investigações 
sobre os vários subgrupos de pacientes, para melhorar a 
definição e o risco cardiovascular dessa população.

Pode-se argumentar que as fronteiras para definir a HF 
têm sido mais arbitrárias do que se acreditava. É uma doença 
com história natural com aspectos tão diversos, variando de 
nenhum impacto cardiovascular à aterosclerose grave, da 
presença de doença agressiva em crianças até idosos que 
nunca a manifestaram, de uma única mutação causadora até 
a ausência da mesma, ou de várias outras mutações menores 
ou polimorfismos, causando o mesmo fenótipo. São essas 
diferenças desconcertantes que incluem um grupo fascinante 
de pacientes, pois são eles que mantêm a natureza complexa 
da doença, por meio da combinação dos seguintes fatores: 
colesterol elevado, tempo, genes, ambiente e aterosclerose.

Lista de Abreviações
ABCG5/8: ATP-binding cassette, sub-family G (WHI-

TE), member 5 and 8.
APOB: Apolipoproteína B.
APOE: Apolipoproteína E.
CELSR2: Cadherin EGF LAG seven-pass G-type 

receptor 2.
DAC: Doença arterial coronária.
HeHF: Hipercolesterolemia familiar heterozigótica.
HF: Hipercolesterolemia familiar.
HoHF: Hipercolesterolemia familiar homozigótica.
HPC: Hipercolesterolemia poligênica combinada.
IAM: Infarto agudo do miocárdio.
LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade.
LDLR: Receptor de LDL.
MEDPED: Medical pedigrees.
PCSK9: Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.
SNPs: Single nucleotide polymorphisms (polimorfismos 

de nucleotídeo único).
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Inibição da PCSK9 constitui um dos mais promissores 

avanços para o tratamento da hipercolesterolemia nos últimos 

anos. Esta pró-proteína convertase ao interagir com a LDL e 

seu receptor hepático determina a degradação do receptor. 

Por meio de anticorpos monoclonais, esta ação é inibida na 

corrente circulatória e, desta forma, o receptor após captar a 

LDL pode ser reciclado muitas vezes, permitindo eficiente 

redução do LDL-colesterol. Estes fármacos se mostraram 

surpreendentemente bem tolerados, com perfil de segurança 

similar ao placebo e produziram reduções no LDL-C ao redor 

de 60%, independentemente de terapia prévia com outros 

hipolipemiantes como estatinas ou ezetimiba. Além disso, 

reduzem também a lipoproteína Lp (a), uma ação que não se 

observa com as estatinas. Estudos prospectivos destinados 

ao exame do impacto em desfechos cardiovasculares estão 

atualmente em curso e poderão ampliar as indicações hoje 

previstas, como seu uso para hipercolesterolemias primárias 

graves ou intolerância a estatinas.
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Inhibition of PCSK9 constitutes one of the most promising 

advances for the treatment of hypercholesterolemia in the 

last years. This proprotein convertase interacts with LDL 

and its receptor determining degradation of the receptor. 

Through the use of monoclonal antibodies, this effect 

is inhibited in the bloodstream, and thus, after the LDL 

capture, the receptor can be recycled many times, promoting 

an effective LDL-C decrease. Surprisingly, these drugs 

showed safety profile similar to placebo and were very 

well tolerated, achieving LDL-C lowering around 60%, 

beyond previous therapies with statins or ezetimibe. In 

addition, these drugs also decrease lipoprotein Lp (a), an 

effect not observed with statins. Prospective studies aimed 

to evaluate the impact of treatment on cardiovascular events 

are currently ongoing and they may increase the possible 

indications recognized today, such as severe primary 

hypercholesterolemias or statin intolerance.
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DeScoBerta Da PcSK9 (ProProtein Convertase 
subtilisin Kexin tyPe 9)

Há aproximadamente 50 anos, um importante 
conceito foi estabelecido a partir da descoberta de que 
muitas proteínas, hormônios e enzimas são inicialmente 
secretadas como precursores inativos que se transformam 
em moléculas ativas a partir de proteólise1. Por outro lado, 
a conversão de um precursor secretório inativo em produto 
ativo é catalisada por um grupo especial de proteases 
denominadas proproteínas convertases. Durante os anos 
90, oito propoteínas convertases foram descobertas e os 
substratos destas enzimas incluíram hormônios, fatores 
de crescimento, fatores de transcrição e receptores2. Estas 
enzimas possuem diferente papel fisiológico, promovendo 
ativação ou inativação de substâncias, algumas destas 
envolvendo o sistema cardiovascular. De fato, o último 
membro desta família de proproteínas convertases foi 
descrito em 2003 e denominado PCSK9 (proprotein 
convertase subtilisin kexin 9).

Experimentalmente, foi descrito que a PCSK9 é 
abundantemente expressa no fígado e muito menos no intestino 
delgado, rins ou sistema nervoso central3.

Após a descoberta da relação entre a PCSK9 e 
níveis de LDL-colesterol, uma intensa busca de mutações 
com ganho ou perda de função foi deflagrada, no intuito 
de se avaliar a segurança e perspectivas de tratamento da 
hipercolesterolemia4,5. Várias mutações da PCSK9 foram sendo 
descritas em associação com níveis variados de LDL-colesterol, 
incluindo uma variante associada à expressiva perda de função 
e níveis extremamente baixos de LDL-colesterol (~15 mg/
dL) se mostrou compatível com vida saudável, renovando o 
interesse nesta proteína.

Evidenciou-se que a PCSK9 atua como uma enzima 
que degrada o receptor da LDL; desta forma, o bloqueio desta 
ação (perda de função) se associa a aumento da expressão 
dos receptores da LDL, permitindo que estes possam captar a 
LDL, possibilitando a eliminação do colesterol pela via biliar 
hepática e sendo reciclados para novamente serem ancorados 
na membrana do hepatócito.

Atualmente, está bem estabelecida a forte relação 
entre os níveis de LDL-colesterol e a doença coronária, 
estimando-se que um terço da população adulta hoje tenha 
indicação para o uso de estatinas. Entretanto, é também 
reconhecido que parte dos pacientes continua a desenvolver 
desfechos cardiovasculares, a despeito do uso de doses 
efetivas de estatinas, além de parcela intolerante a este 
fármaco ou que possui níveis basais de LDL-colesterol 
muito elevados que não são controlados apenas por estes 
fármacos6.

Biologia celular Da PcSK9
O gene que codifica a PCSK9 humana de 22 Kb está 

localizado no braço curto do cromossomo Ip32 e contém 12 

exons e 11 introns7. A PCSK9 humana possui sequência similar 
em vários outros mamíferos vertebrados, como macacos, ratos, 
camundongos, mas não é encontrada em alguns vertebrados 
herbívoros, como os bovinos, bem como na maioria dos 
invertebrados. Assim, parece que sua expressão foi deletada 
para algumas espécies vegetarianas8.

A PCSK9 possui alvo bem definido na fisiologia 
cardiovascular, o receptor da LDL. A subunidade catalítica da 
PCSK9 se liga ao fator de crescimento epidérmico - A (EGF-A), 
como também em outros membros da família de receptores de 
lipoproteínas, como o VLDLR, receptor da apolipoproteina 
E (ApoER2) e receptor da lipoproteína relacionado com a 
proteína 1 (LRP1)9.

Habitualmente, o complexo formado pelo receptor 
da LDL com a LDL é direcionado para endossomas que 
dissociam o receptor da LDL, que é novamente direcionado 
para a superfície do hepatócito para captar mais LDL, 
enquanto a lipoproteína é degradada por lisossomas e o 
conteúdo de colesterol armazenado ou excretado pela 
árvore biliar8. Todo o processo de transporte, degradação e 
direcionamentos envolvendo o complexo PCSK9, receptor 
da LDL e LDL, envolve várias interações com proteínas 
(proteína X, ApoB, sec24a) e ainda não está plenamente 
elucidado. Além de efeitos sobre outros receptores de 
lipoproteínas, a PCSK9 também pode apresentar outras 
ações. Foi sugerido que a inibição da PCSK9 seja benéfica 
na redução dos níveis de colesterol, mas devido ao fato de 
que certas viroses utilizam os receptores de lipoproteínas 
como via de entrada celular, sua inibição poderia aumentar 
a expressão de receptores e aumentar a infectividade por 
alguns vírus, como o do resfriado comum, hepatite ou do 
sarcoma vírus10.

Outro ponto de interesse é a possível participação 
da PCSK9 no aumento da degradação de algumas proteínas 
ao nível do complexo de Golgi. Entre estas, a enzima-1 de 
clivagem da proteína precursora da aspartil protease beta-
secretase beta-amiloide (BACE-1), relacionada com a doença 
de Alzheimer, e degradação do canal epitelial de sódio (ENaC), 
importante no controle da pressão arterial. Mas são observações 
que requerem confirmação11,12.

A expressão da PCSK9 parece influenciada por uma 
variedade de fatores nucleares, incluindo PPAR-alfa ou SRBP-2 
(sterol regulatory element binding protein 2) e, portanto, pode 
ser influenciada por terapias com estatinas ou fibratos.

A utilização de modelos knockout da PCSK9 evidenciou 
que a deleção completa de seu gene mostra, em análise de 
lipidômica, marcante redução de esfingomielina e ceramida, 
que são marcadores de risco coronário8,13.

A PCSK9 é principalmente expressa no fígado, 
intestino delgado, rins e pâncreas, mas embora não expressa 
no tecido adiposo, parece regular a expressão de receptores 
neste tecido. Assim, em teoria, a inibição da PCSK9 
poderia influenciar a captação de gordura pela musculatura 
esquelética, coração e pelo próprio tecido adiposo. De 
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fato, em modelo experimental, maior captação de VLDL e 
quilomicrons foi descrita, acarretando acúmulo de gordura 
visceral14. Entretanto, estes modelos expressam muito a VLDL 
e em humanos não foi evidenciada propensão para obesidade 
ou esteatose hepática, e não é esperado que a inibição da 
PCSK9 por anticorpos monoclonais resulte neste tipo de 
eventos adversos.

PCSK9 foi descrita como altamente expressa em 
células beta-pancreáticas e, em estudos experimentais, foi 
observado que os animais knockout para a PCSK9 expressam 
mais receptores da LDL nas células beta-pancreáticas e 
são intolerantes para a glicose15. Entretanto, ainda não foi 
demonstrado que a maior expressão de receptores da LDL e 
inibição da PCSK9 em humanos afete a função das células 
beta-pancreáticas.

Com o potencial benefício da perda de função da 
PCSK9, um grande desenvolvimento de inibidores desta 
proteína foi observado, e dois anticorpos monoclonais (mAB) 
para inibição da PCSK9 estão em adiantado programa de 
desenvolvimento pela Sanofi/Regeneron e Amgen. Resultados 
iniciais com estes fármacos foram muito promissores e serão 
descritos a seguir. Esta experiência inicial não foi associada 
com eventos adversos como aumento de casos de diabetes, 
elevação de glicemia ou agravamento de viroses, embora 
a exposição a estes anticorpos monoclonais na presença de 
infecções virais ativas ainda precise de maior evidência de 
segurança.

PaPel Da PcSK9 na homeoStaSia liPíDica

A maior parte do colesterol transportado pelas LDL é 
removida da circulação através da captação hepática mediada 
pelos receptores da LDL por meio de endocitose. Após sua 
dissociação da LDL, o receptor da LDL pode ser reutilizado 
até 150 vezes para novamente captar LDL na membrana 
celular do hepatócito16. Este aspecto parece crucial para se 
compreender como uma pequena redução na degradação do 
receptor devido à menor expressão da PCSK9 pode modificar 
expressivamente os níveis de LDL-colesterol (como obser-
vado com a utilização de inibidores da PCSK9 nos estudos 
clínicos). Além disso, condições associadas com a redução 
no colesterol intracelular (como o uso de estatinas) levam a 
aumento do SREBP-2, o que determina maior expressão do 
receptor da LDL, possibilitando maior captação de LDL da 
circulação.

Ocorre que em paralelo o aumento da SREBP-2 
também aumenta a expressão da PCSK9, induzindo maior 
degradação do receptor da LDL, um efeito destinado à 
manutenção da homeostasia do colesterol para se prevenir 
excesso em sua captação da circulação. Nesta condição, 
a utilização de inibidores da PCSK9 atua sinergicamente, 
possibilitando grande efetividade na redução do LDL, 
mesmo na presença de terapia máxima com estatinas, o 
que pode corrigir valores excessivamente elevados de 

LDL-colesterol como ocorre em hipercolesterolemias 
graves como na hipercolesterolemia familiar.

A PCSK9 também é expressa no intestino delgado, 
onde tem papel na absorção de colesterol17. A PCSK9 aumenta 
a absorção de colesterol por meio da maior expressão dos 
transportadores NPC1L1 e CD36, e ainda reduz a atividade da 
HMG-CoA redutase e a síntese de colesterol18. A utilização de 
anticorpo monoclonal para inibição da PCSK9 em humanos 
também se acompanha de redução nos níveis de triglicérides19.

Em modelos experimentais de aterosclerose, envolven-
do dieta rica em colesterol na presença de animais knockout 
para apoE ou para o receptor da LDL, a inativação da PCSK9 
reduziu a aterosclerose no primeiro modelo, mas não no se-
gundo, sugerindo que o mecanismo fundamental da proteção 
antiaterosclerótica parece mediado pela maior expressão do 
receptor de LDL20.

A base moderna da aterosclerose é a inflamação e 
alguns estudos examinaram o papel da PCSK9 em marcadores 
inflamatórios. De forma interessante, a administração de 
lipopolisacáride em camundongos levou a aumento da 
expressão da PCSK9, redução de receptores da LDL hepáticos 
e aumento no LDL-colesterol21. Além disso, com o uso de RNA 
de interferência sobre a PCSK9 em macrófagos humanos, 
evidenciou-se atenuação da degradação do inibidor do fator 
nuclear kappa beta (IkB-alfa) e da translocação do fator 
nuclear Kappa beta (NF-kB), reduzindo a expressão de genes 
inflamatórios22. Estes dados experimentais iniciais sugerem que 
o bloqueio da PCSK9 possa contribuir para menor atividade 
inflamatória e, portanto, proteção antiaterosclerótica.

anticorPoS monoclonaiS anti-PcSK9
A perspectiva de se aumentar a expressão de receptores 

da LDL e de outras lipoproteínas com a inibição da PCSK9 
levou ao desenvolvimento de anticorpos monoclonais. O 
primeiro destes anticorpos foi testado em macacos cinomolgos 
e resultou em redução de 80% nos níveis de LDL-colesterol23. 
A seguir, vários anticorpos monoclonais foram desenvolvidos, 
envolvendo diversas companhias farmacêuticas, como 
Amgen, Sanofi-Aventis/Regeneron, Pfizer, Merck, Novartis 
e Genentech.

Os primeiros resultados em humanos obtidos com 
o produto AMG145 injetado IV ou subcutâneo mostraram 
reduções no LDL-colesterol em 64% versus placebo24. O 
sucesso e segurança iniciais com os anticorpos monoclonais 
humanos levou a um extenso programa de desenvolvimento 
de estudos clínicos, em adiantado estágio por pelo menos dois 
destes anticorpos monoclonais, o da Amgen (AMG145 ou 
evolocumab) e da Sanofi/Regeneron (SAR236553/REGN727 
ou alirocumab).

Os principais estudos envolvendo o evolocumab 
incluíram os resultados do anticorpo monoclonal em 
monoterapia (Mendel)25, em pacientes intolerantes a estatinas 
(Gauss)26, em terapia combinada (Laplace)27 ou envolvendo 
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a segurança e efetividade em longo prazo (Descartes)28. 
Estes estudos envolveram o uso de 140 mg do evolocumab 
administrado por via subcutânea a cada duas semanas ou de 420 
mg a cada quatro semanas, com resultados muito favoráveis em 
relação à efetividade (50-65% de redução de LDL-colesterol), 
permitindo o alcance de metas em 90% dos pacientes ao lado 
de perfil de segurança similar ao placebo.

Com relação ao programa ODISSEY do alirocumab29,30 
nas doses de 75 ou 150 mg por via subcutânea a cada duas 
semanas, os resultados foram muito parecidos, mostrando perfil 
de segurança similar ao placebo e efetividade na redução do 
LDL-colesterol (reduções médias ao redor de 62% e alcance 
de meta < 70 mg/dL em aproximadamente 80% dos pacientes).

PrinciPaiS inDicaçõeS e PerSPectivaS futuraS

Desde o surgimento das estatinas, não se tinha uma 
classe de hipolipemiantes tão efetiva e com perfil de segurança 
tão favorável. Assim, os inibidores da PCSK9 na forma de 
anticorpo monoclonal parecem uma alternativa segura e 
muito efetiva para pacientes que não possam ser controlados 
adequadamente com o uso de estatinas de forma isolada ou 
combinada com outros hipolipemiantes. Estudos de desfechos 
cardiovasculares atualmente em curso serão fundamentais 
para se examinar o uso destes medicamentos em pacientes 
com diferentes indicações clínicas, tanto na redução de 
desfechos cardiovasculares como na segurança em longo 
prazo (Figura 1).

Figura 1. Possíveis indicações para os inibidores da proproteína 
convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9). Para pacientes que 
não consigam atingir as metas lipídicas, principalmente para aqueles 
com hipercolesterolemia familiar forma heterozigótica (HFHe) ou 
para intolerantes a estatinas que não consigam atingir metas com os 
medicamentos disponíveis. Outras possíveis indicações seriam para 
pacientes de alto risco cardiovascular, como aqueles em prevenção 
secundária ou com múltiplos fatores de risco (linhas pontilhadas), 
indicações que dependem de resultados de estudos prospectivos de 
desfechos cardiovasculares atualmente em andamento.
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A MTP (Microsomal Triglyceride Transfer Protein - Proteína 

Microsomal de Transferência de Triglicérides) é uma proteína 

chave envolvida na formação e secreção das lipoproteínas que 

contêm apo B no fígado e intestino. Mutações no gene que 

codifica a MTP são a base molecular da abetalipoproteinemia 

e da hipobetalipoproteinemia, doenças caracterizadas, 

respectivamente, pela ausência total ou parcial de lipoproteínas 

que contêm apo B de origem intestinal e hepática. Após a 

descoberta da causa molecular da abetalipoproteinemia no 

início dos anos 90, a MTP tornou-se potencial alvo terapêutico 

tanto para a hipercolesterolemia como para a quilomicronemia. 

Entre os vários fármacos desenvolvidos com esse propósito, 

apenas a lomitapida chegou ao mercado, tendo sido aprovada, 

até o momento, para uso exclusivo na hipercolesterolemia 

familiar homozigótica. A restrição de seu uso a esse grupo 

de pacientes se deve aos efeitos colaterais que dela decorrem: 

esteatose hepática, diarreia, elevações das transaminases. 

Estudos de fase 2 e 3 mostraram sua capacidade de reduzir o 

LDL-colesterol em uso isolado ou em associação com outras 

terapias hipolipemiantes. Espera-se que sua utilização em 

portadores de hipercolesterolemia familiar homozigótica possa 

produzir, paralelamente à melhora do perfil lipídico, os eventos 

cardiovasculares graves e precoces a que esta população de 

pacientes está sujeita. São necessários mais estudos para que 

eventualmente o emprego da lomitapida possa ser estendido 

para outros grupos, como os intolerantes às estatinas ou os que 

não atingem as metas terapêuticas apesar de doses máximas 

dos medicamentos ora disponíveis.
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The microsomal triglyceride transfer protein (MTP) is a key 

protein in the assembly and secretion of apolipoprotein (apo) 

B-containing lipoproteins in the liver and intestine. Mutations 

in the gene encoding for MTP are the molecular basis of 

abetalipoproteinemia and hipobetalipoproteinemia, diseases 

characterized, respectively, by the complete and partial absence 

of apo B containing lipoproteins from hepatic or intestinal 

origin. Following the discovery of the molecular cause of 

abetalipoproteinemia in the early 1990s, MTP became a potential 

therapeutic target for the treatment of both hypercholesterolemia as 

well as chylomicronemia. Among the various products developed 

for this purpose, only lomitapide reached the market, having been 

approved, till the present moment for exclusive use in homozygous 

familial hypercholesterolemic patients. The restriction of its use 

for this group of patients is due to the side effects caused by it: 

hepatic steatosis, diarrhea, transaminasis elevations. Phase 2 and 

3 studies showed its capability of reducing LDL-cholesterol levels 

in isolated use or in combination with other therapies commonly 

used to reduce cholesterol levels. It is awaited that its use in 

homozygous familial hypercholesterolemic patients can produce, 

in parallel to the improved lipid profile, reduction of the severe and 

precocious cardiovascular events that this population is exposed. 

More studies are needed to eventually extend the lomitapide use 

for other groups of patients, as the statins intolerants or those who 

do not reach therapeutic targets despite maximal doses of today’s 

available medications.
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A MTP (Microsomal Triglyceride Transfer Protein - 
Proteína Microsomal de Transferência de Triglicérides) é 
uma proteína chave envolvida na formação e secreção 

das lipoproteínas que contêm apo B no fígado e intestino1. 
Mutações no gene que codifica a MTP (MTTP) são a base 
molecular da abetalipoproteinemia, doença rara autossômica 
recessiva caracterizada pela ausência de lipoproteínas que 
contêm apo B de origem intestinal e hepática2. Após a 
descoberta da causa molecular da abetalipoproteinemia no 
início dos anos 903,4, a MTP tornou-se potencial alvo terapêutico 
tanto para a hipercolesterolemia como para a quilomicronemia1.

mtP, aBetaliPoProteinemia e hiPoBetaliPo-
Proteinemia

A MTP é responsável pela transferência de lípides 
neutros, principalmente triglicérides e fosfolípides para a 
síntese de partículas de quilomicrons e VLDL no intestino e 
no fígado, respectivamente5,6. Na ausência de MTP funcional, 
como observado na abetalipoproteinemia, a apo B não é 
adequadamente ligada a lípides no retículo endoplasmático 
e é direcionada para degradação proteosômica7. Como 
consequência, quilomicrons e VLDL não são montadas ou 
secretadas na circulação, levando à ausência no plasma de 
lipoproteínas que contém apo B. A VLDL serve como precursor 
metabólico da LDL e a incapacidade dos hepatócitos de secretar 
VLDL resulta na ausência de LDL no sangue.

Os sintomas mais proeminentes da abetalipoproteinemia, 
doença rara, causada pela ausência completa da MTP são 
diretamente atribuíveis à falência de secreção de lipoproteínas 
que contêm apo B, o que leva à deficiência de crescimento, 
esteatorreia, alterações oftalmológicas e neurológicas, deficiência 
de vitaminas lipossolúveis e concentrações extremamente baixas 
ou indetectáveis das lipoproteínas que contêm apo B (quilomicrons 
e seus remanescentes, VLDL, IDL e LDL)8. Ocorre progressiva 
degeneração retiniana e espinocerebelar causada pela deficiência 
de vitamina E (porque a produção diminuída de VLDL causa 
inabilidade de mobilização dos depósitos hepáticos de vitamina 
E)2,5. Na hipobetalipoproteinemia, as concentrações das 
lipoproteínas que contêm apo B são baixas, mas não aparecem os 
problemas encontrados na abetaliproteinemia. Assim, a inibição da 
MTP potencialmente é um método terapêutico potente para reduzir 
a produção de lipoproteínas que contêm apo B, especialmente da 
VLDL, precursora direta da LDL9.

Em adição ao fígado e intestino, a MTP é expressa 
em outros locais, onde seu papel ainda não está esclarecido, 
como rins, coração, retina, placenta6 e em células envolvidas 
no processo de imunidade, como as dendríticas10,11.

iniBiDoreS Da mtP
Vários fármacos inibidores da MTP foram desenvolvidos, 

mas pela frequência de efeitos colaterais intestinais e aumento da 
gordura hepática, somente a lomitapida, inicialmente chamada como 
BMS-201038 e AEGR-733, continuou a ser avaliada.

A lomitapida foi desenvolvida pela Bristol-
Myers Squibb para tratamento da hipercolesterolemia e da 
quilomicronemia. Entretanto, em decorrência dos efeitos 
colaterais observados, os estudos foram interrompidos. 
Posteriormente, o composto foi doado para a Universidade da 
Pensilvânia para estudos especificamente em portadores de 
hipercolesterolemia familiar homozigótica. Após avaliação 
bem sucedida, o produto foi licenciado para a indústria 
farmacêutica Aegerion12. Atualmente, encontra-se aprovado 
pelo FDA e pelo EMEA para tratamento da hipercolesterolemia 
familiar homozigótica e está em análise pela ANVISA.

lomitaPiDa

A lomitapida é o primeiro inibidor da MTP que chegou 
ao mercado com a proposta de reduzir o LDL-colesterol em 
portadores de hipercolesterolemia familiar homozigótica. 
A inibição dessa enzima ocorre nas células intestinais e 
hepáticas levando à redução da síntese e, consequentemente, 
das taxas séricas, respectivamente de quilomicrons e de VLDL, 
precursoras das LDL (Figura 1).

Figura 1. A lomitapida inibe a MTP, bloqueando a transferência de 
triglicérides para a apolipoproteína B-100 (apo B-100), precursora das 
lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e de baixa densidade 
(LDL). Modificada de Davidson13.

A lomitapida é apresentada em comprimidos de 5 mg 
e pode ser usada até a dose de 60 mg ao dia. A dose média 
alcançada em diferentes estudos é de 40 mg ao dia.

Estudos clínicos
Fase 3

Após 26 semanas, a média do LDL-colesterol foi 
40,1% menor do que no basal em 29 pacientes portadores 
de hipercolesterolemia familiar homozigótica que receberam 
lomitapida em adição à terapia de base (dezoito deles inclusive 
fazendo LDL aférese) em estudo de fase 3. Nesse estudo aberto, 
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pacientes tratados com lomitapida 5 mg em combinação com 
ezetimiba, em comparação com 20% de redução em pacientes 
tratados com ezetimiba isoladamente. Reduções do LDL-
colesterol de 19% e 28% foram verificadas após monoterapia 
com lomitapida 5mg e 7,5 mg, respectivamente. Nos resultados 
finais, pacientes que receberam a combinação de lomitapida 
e ezetimiba, 10 mg de cada composto, apresentaram redução 
do LDL-colesterol de 46%. Essa diminuição foi comparada 
com a redução de 20% com a ezetimiba isolada. Reduções 
significativamente maiores do colesterol total, colesterol 
não HDL, Lp(a) e apo B foram também observadas com o 
tratamento combinado. Após 12 semanas de tratamento, os 
pacientes que receberam ezetimiba isolada, lomitapida isolada 
e terapia combinada apresentaram perdas de peso de 0,2 kg, 
0,7 kg e 1,4 kg, respectivamente. A redução do peso verificada 
com a terapia combinada foi significante quando comparada 
com o basal18-21.

Em outro estudo de fase 2, a lomitapida reduziu as 
taxas de LDL-colesterol em 51% em comparação com o basal 
em portadores de hipercolesterolemia familiar homozigótica 
(n = 6). Os pacientes receberam lomitapida em quatro doses 
diferentes, cada uma por quatro semanas e retornaram para 
visita final. Houve redução do colesterol total de 58%, dos 
triglicérides de 65% e da apolipoproteína B de 56% em 
comparação com as taxas basais21.

Resultados combinados de três estudos de fase 2 (733-
003, 733-004 e 733-006) em 461 pacientes com sobrepeso e 
hipercolesterolemia mostraram que a lomitapida isolada ou 
em associação com outros agentes hipolipemiantes levou a 
moderada perda de peso (objetivo secundário). Nos três estudos, 
a lomitapida (2,5 a 10 mg) foi administrada isoladamente ou em 
combinação com atorvastatina, fenofibrate ou ezetimiba por 8 
a 12 semanas. O uso da lomitapida isolada ou em combinação 
resultou em 0,8 a 3,5% de redução do peso e do índice de 
massa corpórea em comparação com o basal. A perda de peso 
foi tempo e dose dependente. As maiores reduções ocorreram 
nos grupos da lomitapida 10 mg/dia em monoterapia (perda 
de peso de 3,2 a 3, 5% do basal; p < 0,005)22.

Efeitos colaterais
Como esperado, pelo seu mecanismo de ação, a 

inibição da MTP pela lomitapida é associada à presença 
de efeitos adversos gastrintestinais, que incluem náusea, 
flatulência, indigestão, dor abdominal, refluxo, diarreia ou 
obstipação. Interessante salientar que esses sintomas podem ser 
parcial ou completamente controlados com o aumento gradual 
da dose empregada, bem como com a aderência à dieta pobre 
em gorduras e a tomada do medicamento fora do horário das 
refeições17,23,24.

Podem aparecer, também:
• Aumento da gordura hepática - o que tem sido 

historicamente o maior problema com essa classe de 
medicamentos. Em estudo de fase 2 com lomitapida 
em portadores de hipercolesterolemia familiar 

de braço único, os pacientes foram levados gradativamente, de 
acordo com a tolerabilidade, até o máximo de 60 mg ao dia. 
O LDL-colesterol basal era de 336 mg/dL. Dados adicionais 
mostraram que na semana 26 a redução média da trigliceridemia 
foi de 33%. Dados na semana 56 evidenciaram redução do 
LDL-colesterol de 44% e redução média dos triglicérides 
de 33%. Treze dos 29 pacientes foram capazes de reduzir a 
terapia hipolipemiante basal entre as semanas 26 e 56. A dose 
média diária de lomitapida na semana 26 e 56 foi de 44,6 e 
40,2 mg, respectivamente14-17. Oitenta por cento dos pacientes 
apresentaram efeitos colaterais gastrintestinais e 30% tiveram 
elevações das enzimas hepáticas maiores de três vezes em uma 
ou mais ocasiões. Houve aumento de oito vezes na gordura 
hepática, de 1% no basal para aproximadamente 9% ao final 
da semana 2617.

Fase 2
Em três estudos de fase 2 delineados para avaliar 

a eficácia, segurança e tolerabilidade de doses baixas da 
lomitapida isolada ou em combinação com outros agentes 
redutores de lípides, atorvastatina, ezetimiba ou fenofibrate 
em portadores de dislipidemia (n = 460), a lomitapida levou a 
significativa redução do LDL-colesterol. Ela foi administrada 
por via oral uma vez ao dia nas doses variando de 2,5 a 10 
mg. Na maior dose, a lomitapida, em monoterapia, levou a 
reduções do LDL-colesterol de 35% do basal e até o máximo 
de 66% do basal quando administrada em combinação com a 
atorvastatina. Foram também observadas reduções das taxas 
séricas de triglicérides de até 50% e do peso corpóreo de até 3% 
após 12 semanas da terapia. A porcentagem média de gordura 
hepática após 12 semanas de exposição às doses da lomitapida 
de 2,5 a 10 mg/dia foi de aproximadamente 7%, com nenhum 
braço excedendo os 10%15.

Achados de estudo fase 2 (n = 85) mostraram que a 
lomitapida em associação com a ezetimiba após 12 semanas 
reduziu as taxas de LDL-colesterol de forma mais importante do 
que quando esses medicamentos foram utilizados isoladamente 
(46% versus 30% e 20%, respectivamente). Lomitapida 
mais ezetimiba e lomitapida isoladamente foram também 
associadas a significativas reduções das partículas de LDL 
em comparação com ezetimiba isolada (-34% e -29% versus 
-10%, respectivamente)18.

Redução de 35% das taxas de LDL-colesterol foi 
observada após 4 semanas de tratamento com lomitapida 
e ezetimiba em estudo duplo cego, de fase 2, em pacientes 
portadores de hipercolesterolemia. Os pacientes (n = 75) foram 
randomizados para um dos três braços de tratamento (n = 25 
em cada braço): lomitapida isoladamente, ezetimiba 10 mg/
dia isoladamente ou lomitapida mais ezetimiba 10 mg/dia. Os 
pacientes randomizados para a lomitapida receberam 5 mg do 
produto nas primeiras 4 semanas e depois foram aumentados 
para 7,5 mg por mais 4 semanas seguidas de outras 4 semanas na 
dose de 10 mg/dia até o total de 12 semanas de tratamento. Após 
4 semanas, observou-se redução do LDL-colesterol de 35% nos 
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homozigótica, a gordura hepática foi medida por 
espectroscopia por ressonância nuclear magnética 
no período basal e ao final de cada 4 semanas em 
que se aumentava a dose do fármaco: em dois dos 
seis pacientes avaliados, a gordura hepática ao final 
do tratamento era minimamente aumentada, isto é, 
menos de 10%; em dois outros, a gordura hepática 
aumentou entre 18 e 24% e nos últimos dois 
aumentou mais de 30%24. Durante estudo de fase 3 
em hipercolesterolêmicos familiares homozigóticos 
tratados com lomitapida, o conteúdo da gordura 
hepática aumentou de 1% no basal para 8,6% no 
final da fase de eficácia (semana 26) durante o qual 
a dose foi aumentada, se tolerada, até o máximo de 
60 mg ao dia. A gordura hepática estabilizou nesse 
patamar até o final do estudo (8,3% na semana 
78)17. As alterações hepáticas foram negativamente 
correlacionadas com a variação das taxas séricas 
de LDL-colesterol17.

• Elevações das transaminases de 5 a 11 vezes o limi-
te superior da normalidade foram observadas. Elas 
retornaram aos valores normais com a suspensão 
do produto, em geral não havendo necessidade da 
interrupção do tratamento em função disso24.

Existe marcada variabilidade inter-individual no grau 
de acúmulo de gordura no fígado com o tratamento com a 
lomitapida. Assim, as maiores elevações das transaminases 
e da gordura hepática em portadores de hipercolesterolemia 
familiar homozigótica tratados com lomitapida foram 
observadas em pacientes que faziam grande consumo de 
álcool17,24,25. In vitro, o álcool é sabidamente um inibidor da 
atividade da MTP25.

A consequência clínica do aumento da gordura 
hepática induzido pela inibição da MTP é desconhecida. 
Em outros cenários, a esteatose hepática tem sido 
associada ao desenvolvimento de outras doenças, variando 
desde a esteatohepatite não alcoólica e cirrose até a 
resistência à insulina. A completa deficiência da MTP, 
a abetalipoproteinemia, é variavelmente associada a 
algum grau de esteatose hepática26-29; entretanto, a fibrose 
hepática é rara e tem sido geralmente observada quando 
da suplementação com triglicérides de cadeia média (para 
fornecimento de ácidos graxos essenciais), que tem sido 
implicada como possível contribuinte para doença hepática 
progressiva30,31. A esteatose hepática está associada à 
insulinorresistência; entretanto, essa associação não é 
necessariamente causal, uma vez que muitos fatores 
predispõem tanto à esteatose como à resistência à insulina. 
Em pacientes com hipobetalipoproteinemia, condição que 
resulta em aumento da gordura hepática similarmente ao que 
ocorre com a inibição da MTP, a esteatose não é associada 
à insulinoresistência32,33. Estudo com clamp de insulina em 
pacientes antes e depois do tratamento com lomitapida será 
necessário para resolver essa importante questão34.

No momento, não é possível antecipar as consequências 
em longo prazo do aumento da gordura hepática observada 
com a lomitapida e os pacientes devem ser acompanhados com 
bastante cuidado. Para evitar as consequências hepáticas dos 
inibidores sistêmicos da MTP, inibidores específicos da MTP 
intestinal têm sido desenvolvidos, com alguns já entrando em 
avaliação clínica35-37.

Nos estudos clínicos, determinações das concentrações 
séricas das vitaminas lipossolúveis têm sido estudadas. 
Não há evidências de que a inibição farmacológica 
parcial da MTP possa levar à deficiência de vitaminas 
lipossolúveis17,23,24. As taxas séricas das vitaminas A, D e 
K não foram significativamente reduzidas pela lomitapida. 
Como a vitamina E é carreada na circulação nas partículas 
de LDL, não é surpresa que suas taxas circulantes diminuam, 
refletindo a redução do LDL-colesterol. Entretanto, a relação 
vitamina E/lípides totais permanece na faixa de normalidade, 
no contexto da suplementação diária de vitamina E (400 
Unidades Internacionais por dia) durante as 78 semanas de 
duração de estudo de fase 317.

De modo similar, não foram observadas alterações 
significativas dos ácidos graxos essenciais durante estudo de 
fase 3, durante o qual os pacientes foram instruídos a tomar 
suplementação desses ácidos graxos17.

Farmacocinética
In vitro, lomitapida mostrou-se capaz de inibir a 

MTP e a secreção de apolipoproteína B, levando a reduções 
significativas da colesterolemia38. A lomitapida sofre 
significante metabolismo hepático via citocromo P-450 (CYP) 
isoenzima 3A4 para seus principais metabólitos, M1 e M3, que 
são inativos e não têm efeito de inibição da MTP. As isoenzimas 
1A2, 2B6, 2C8 e 2C19 também têm mínimo envolvimento no 
metabolismo da lomitapida para M1. Mais de 50% da dose 
de lomitapida (primariamente o metabólito M1) é excretada 
na urina, enquanto aproximadamente 35% (principalmente 
lomitapida) são excretados nas fezes39.

Interações medicamentosas
Como a lomitapida é metabolizada via citocromo 

CYP3A4, não deve ser usada com inibidores fortes dessa via 
(por exemplo: claritromicina, antifúngicos conazois, alguns 
antirretrovirais). Estudos avaliando possíveis interações 
com outras terapias hipolipemiantes têm mostrado que a 
lomitapida pode ser usada com segurança em combinação 
com a maior parte delas, incluindo fenofibrato e estatinas19. 
Entretanto, a lomitapida levou ao aumento de quase o dobro 
da concentração de sinvastatina; assim, a dose desta, quando 
em combinação com a lomitapida, deverá ser reduzida em 
50%34. Além disso, a lomitapida aumenta as concentrações 
plasmáticas de varfarina em aproximadamente 30% 
e pacientes anticoagulados com esse produto devem 
submeter-se a controle rigoroso do RNI34.
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concluSõeS

A inibição sistêmica da MTP em humanos reduz 
significativamente as taxas séricas de LDL-colesterol, bem 
como diminui substancialmente o aumento posprandial 
da trigliceridemia. Entretanto, ela também produz os 
efeitos colaterais previstos pelo mecanismo de ação com 
distúrbios gastrintestinais e aumento da gordura hepática 
de importância incerta em longo prazo. O inibidor da 
MTP foi aprovado pelo FDA e EMEA em 2012 para o 
tratamento da hipercolesterolemia familiar homozigótica, 
condição ameaçadora da vida, com aumento importante 
do LDL-colesterol e que leva à morte usualmente antes 
dos 40 anos de vida. As reduções do LDL-colesterol de 
aproximadamente 50% com a lomitapida são consideradas 
como proporcionando benefícios que ultrapassam o aumento 
da gordura hepática nessa população portadora de doença 
tão grave. Agora que um inibidor da MTP está finalmente 
no mercado, será de grande interesse observar como a 
lomitapida se comporta na clínica e se algum outro inibidor 
da MTP será desenvolvido.

Embora tenha sido descrita redução do LDL-
colesterol com a lomitapida, o teste maior para qualquer 
terapia de modificação lipídica é a redução de eventos 
cardiovasculares e aumento da sobrevida, como tem sido 
observado com a terapia com estatinas40-42. Assim, é possível 
que a adição da lomitapida poderá melhorar a sobrevida em 
portadores de hipercolesterolemia familiar homozigótica, 
mas seu uso será limitado por sua estreita janela terapêutica 
e a necessidade de adequar a dose individualmente. Isto 
poderá restringir o uso da lomitapida a pacientes com 
essa rara, mas devastadora doença9. Estudos adicionais 
são necessários para avaliar o emprego desse fármaco em 
situações clínicas mais frequentes como para os pacientes 
que não atingem meta terapêutica, apesar do emprego de 
doses máximas das terapias disponíveis ou para aqueles que 
não toleram tais doses.
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A hipercolesterolemia representa um dos principais fatores 

de risco para doença cardiovascular. Atualmente, as 

estatinas constituem a principal terapia farmacológica para 

seu tratamento. Contudo, existe um nicho de pacientes que 

motivaram a busca por novas terapias hipolipemiantes: os 

intolerantes a estatinas e os pacientes com dislipidemias 

genéticas graves, sendo esse último grupo representado 

principalmente pela hipercolesterolemia familiar. Os 

oligonucleotídeos antisense são pequenas sequências de 

ácido nucleico de fita única que se ligam via hibridização 

de Watson-Crick no seu RNA complementar, levando à 

inibição da síntese da proteína que seria codificada por essa 

região do RNA. Atualmente, essa tecnologia está sendo 

utilizada para tratamento de diferentes doenças, inclusive 

das dislipidemias. A inibição da síntese da apolipoproteína 

B com uso de oligonucleotídeo antisense (mipomersen) é 

uma realidade hoje em dia. Seu efeito se traduz na redução 

significativa do LDL-colesterol. O mipomersen faz parte do 

arsenal terapêutico aprovado pelo FDA para tratamento da 

hipercolesterolemia familiar homozigótica. Outras regiões 

proteicas das lipoproteínas, como apolipoproteína CIII e 

apolipoproteína(a), também são alvos de oligonucleotídeos 

antisense e podem representar novas medicações no combate 

a doença cardiovascular.
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Hypercholesterolemia is a major risk factor for cardio-

vascular disease. Currently statins are the main pharma-

cological therapy for its treatment. However, there is a 

subgroup of patients who motivated the search for new 

lipid-lowering therapies: intolerant to statins and patients 

with severe genetic dyslipidemias, this last group represen-

ted primarily by familial hypercholesterolemia. Antisense 

oligonucleotides are short sequences of single-stranded 

nucleic acids which bind via Watson-Crick hybridization 

to its complementary RNA, leading to protein synthesis 

inhibition that would be encoded by this region of RNA. 

Currently this technology is used to treat various diseases 

including dyslipidemias. The inhibition of synthesis of 

apolipoprotein B with use of antisense oligonucleotide 

(mipomersen) is a reality today. Its effect is reflected in 

significant reduction of LDL-cholesterol. The mipomer-

sen is a medication approved by FDA for treatment of 

homozygous familial hypercholesterolemia. Other protein 

regions of lipoproteins such as apolipoprotein CIII and 

apolipoprotein(a) are also targets of antisense oligonu-

cleotides and may represent new medications to reduce 

cardiovascular disease.
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O LDL-colesterol é um elemento muito importante 
no processo de aterogênese. A sua redução reflete 
em redução de eventos coronários. Atualmente, a 

principal terapêutica farmacológica para hipercolesterolemia 
constitui a classe das estatinas. De fato, a meta-análise do 
CTT já demostrava que para cada 38 mg/dL de redução do 
LDL-colesterol ocorreu redução de 10% na mortalidade total 
e 20% na redução de morte coronária1. Existem diferentes 
estatinas disponíveis no mercado, com diferentes potências2, 
sendo de forma geral bem toleradas e com baixo risco de 
efeitos colaterais mais graves, como rabdomiólise ou elevação 
importante de enzimas hepáticas1. A grande maioria dos 
pacientes podem ser tratados com estatinas com resposta 
satisfatória e boa tolerabilidade. Contudo, existe um nicho 
de pacientes que motivaram a busca por novas terapias 
hipolipemiantes: os intolerantes a estatinas e os pacientes 
com dislipidemias genéticas graves, sendo esse último grupo 
representado principalmente pela hipercolesterolemia familiar 
(HF). A HF é uma doença genética com herança autossômica 
dominante, caracterizada por níveis muito elevados de 
LDL-colesterol e doença coronária precoce3. A sua forma 
heterozigótica apresenta prevalência em torno de 1:500 na 
população geral e o nível de LDL-colesterol fica ao redor de 
200 a 400 mg/dL. A forma homozigótica é mais rara, sendo 
caracterizada por LDL-colesterol acima de 500 mg/dL e 
desenvolvimento de xantomas cutâneos já na infância3. A 
HF homozigótica apresenta evolução com doença coronária 
extremamente precoce se não tratada precocemente. Uma das 
classificações da mutação refere-se ao grau da atividade do 
receptor de LDL-c, sendo dividido em receptor-defeituoso 
(grau de atividade do receptor de 2-25%) e receptor-nulo 
(grau de atividade do receptor < 2%).

O tratamento dos pacientes intolerantes a estatinas, 
principalmente por miopatia ou dor muscular, é um desafio 
na prática clínica, cuja estratégia vai desde trocas de estatinas, 
redução de dose ou uso de outros hipolipemiantes, como 
inibidor de absorção intestinal (ezetimibe). A miopatia 
por estatina pode ocorrer sem ou com elevação da enzima 
muscular creatinofosfoquinase, sendo a expressão mais grave 
o desenvolvimento de rabdomiólise, que, felizmente, trata-se 
de quadro muito raro. O tratamento da população com HF é 
baseado em uso de estatina potente em dose máxima, porém, 
muitas vezes, é necessária a combinação de medicação 
como ezetimibe e ácido nicotínico, pois alguns pacientes 
partem de níveis muito elevados de LDL-colesterol, como os 
heterozigotos graves ou os homozigotos.

Atualmente, existem três classes de medicações 
que configuram os novos hipolipemiantes: mipomersen 
(oligonucleotídeo antisense), inibidor da MTP (proteína 
microssomal transferidora de triglicérides) e o inibidor do 
PCSK94. Os dois primeiros foram aprovados pelo FDA 
para tratamento da HF homozigótica. No presente artigo, 
abordaremos aspectos relacionados aos oligonucleotídeos 
antisense no tratamento das dislipidemias.

oligonucleotíDeoS antiSenSe

Os oligonucleotídeos antisense são pequenas sequências 
de ácido nucleico de fita única que se ligam via hibridização 
de Watson-Crick no seu RNA complementar, levando a dois 
possíveis caminhos: a ocupação e consequente interrupção 
na translação ou a uma desestabilização, que é reconhecida 
e degradada pela ribonuclease5. Em ambos os casos, ocorre 
a inibição da proteína que seria codificada por essa região 
do RNA mensageiro. Atualmente, essa tecnologia está sendo 
utilizada para tratamento de diferentes doenças, inclusive das 
dislipidemias.

aPoliPoProteína B e miPomerSen

A apolipoproteína B é a parte proteica das lipoproteínas 
consideradas aterogênicas: VLDL, IDL e LDL. Existem duas 
formas de apolipoproteína B: apo B-49, que é sintetizada nos 
enterócitos e está presente nos quilomicrons, e apoB-100, 
que é sintetizada nos hepatócitos e está presente na VLDL 
e, consequentemente, na IDL e LDL. O estudo AMORIS 
verificou o papel das apolipoproteínas B e AI e níveis de LDL-c 
e HDL-c na predição de morte por infarto do miocárdio6. O 
estudo mostrou que, na análise multivariada, apo B foi mais 
forte preditor de evento do que LDL-c em ambos os sexos6. No 
entanto, o estudo Emerging Risk Factors Collaboration mostrou 
que a reclassificação de risco fornecida pela adição de apo B e 
apo AI é mínima (1,1%)7. Algumas diretrizes, como a diretriz 
Canadense8 e a europeia9 de dislipidemias, colocam de forma 
opcional a meta de apo B como alvo de tratamento.

A mutação na apo B que leva à redução na sua síntese, 
como na hipobetalipoproteinemia, também acarreta redução 
nos níveis de LDL-c. Dessa forma, a inibição na síntese de 
apoB poderia ser um alvo terapêutico para redução do LDL-c. 
O mipomersen é um oligonucleotídeo antisense de segunda 
geração que se liga ao RNA mensageiro que codifica a apoB 
100, dessa forma, reduzindo sua produção. A aplicação dessa 
medicação é por injeção subcutânea administrada uma vez 
por semana. Após a aplicação, o mipomersen é rapidamente 
absorvido e distribuído aos tecidos. Os estudos pré-clínicos 
mostram maior concentração da droga nos rins e fígado4.

O primeiro estudo do mipomersen em humanos incluiu 
36 voluntários de 18 a 65 anos com colesterol total abaixo de 
300 mg/dL10. Foi um estudo duplo cego, placebo-controlado, 
com randomização de 4:1 para droga:placebo. O efeito colateral 
mais comum foi eritema no local de aplicação. A apo B foi 
reduzida em um máximo de 50% (p = 0,002) na coorte que 
recebeu 200 mg da medicação10. O LDL-c foi reduzido a um 
máximo de 35% (p = 0,001). Os níveis de apo B e LDL-c 
permaneceram abaixo do nível basal em até 3 meses após a 
última aplicação.

Posteriormente, foram realizados três estudos fase 2 em 
pacientes com hipercolesterolemia leve a moderada, duplo-
cego, placebo controlado, os quais demostraram eficácia do 
mipomersen na redução de LDL-colesterol e apolipoproteína 
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B, sendo a maior redução observada nos grupos que receberam 
doses mais elevadas11-13. O efeito colateral mais comum foi 
reação local no sítio de injeção da medicação.

O mipomersen foi testado em pacientes portadores 
de hipercolesterolemia familiar homozigótica em um estudo 
duplo-cego, placebo-controlado que incluiu indivíduos de 
ambos os sexos com mais de 12 anos de idade14. A dose 
utilizada foi de 200 mg por semana. Trinta e quatro pacientes 
foram alocados para o grupo mipomersen e 17 para o placebo. 
Contudo, 45 pacientes concluíram as 26 semanas de tratamento 
(28 mipomersen e 17 placebo). As causas para abandono no 
grupo mipomersen foram: reação no sítio de injeção (n = 2), 
rash cutâneo (n = 1), aumento de enzima hepática (n = 1), não 
aderência (n = 1) e retirada de consentimento (n = 1). A média 
do LDL-colesterol no baseline foi de 433 mg/dL no grupo 
mipomersen de 395 mg/dL no grupo placebo. A redução de 
LDL-c foi significativamente maior no grupo mipomersen 
comparado ao placebo (-24,7% versus -3,3%, p = 0,0003)14. 
A apo B foi reduzida em 27%, a lipoproteína (a) em 32%, o 
triglicérides em 17,4% e o VLDL-c em 17,4% (todos com 
p < 0,05, comparado com baseline). Outro dado interessante 
foi que a resposta individual ao mipomersen variou bastante, 
independentemente do nível basal de LDL-c, idade, raça e 
sexo. Não foi possível uma análise de genotipagem sobre a 
influência na redução do LDL-c, pois não havia poder para 
tanto. O principal efeito colateral foi reação local no sítio de 
injeção: 26 (76%) no grupo mipomersen versus 4 (24%) no 
grupo placebo. Quatro pacientes (12%) apresentaram elevação 
de enzima hepática TGP três vezes acima o limite superior da 
normalidade versus nenhum no grupo placebo. Não houve 
casos de lesão hepática induzida por droga segundo a lei de Hy.

Após esse estudo em HF homozigótico, foram 
publicados mais 3 estudos estudos fase 315-17, que mostram 
uma redução de LDL-colesterol, que variou de -28% a -36%; 
apoB, de -26% a -36%; colesterol não HDL, de -25% a -34% 
e lipoproteína (a); de -21% a -33%.

O comportamento do mipomersen a longo prazo 
foi avaliado em um estudo de extensão após completado o 
estudo índice fase 318. Nesse estudo aberto, foram incluídos 
141 pacientes portadores de HF, sendo o tempo de exposição 
médio à medicação de 18,8 meses (mediana de 18,2 meses)18. 
A redução do LDL-colesterol (-28%) e apo B (-31%) foi 
mantida estável ao final da semana 104. A maior parte dos 
efeitos colaterais foram relacionados à reação local no sítio 
de injeção (98% dos pacientes tiveram pelo menos um 
episódio) e aos sintomas semelhantes a quadro gripal (65% 
dos pacientes tiveram pelo menos um episódio). Os sintomas 
gripais do mipomersen podem ser secundários a uma ativação 
pro-inflamatória após sua administração, apesar de não ser 
detectada elevação de PCR significativa. Dos 141 pacientes, 
77 (55%) interromperam tratamento em até 2 anos, sendo 
61 (43%) por evento adverso do tratamento e 16 (11%) por 
outra razão, como início de LDL-aférese ou desistência do 
investigador ou paciente. Em relação a dados de segurança 

hepática, houve elevação de enzimas hepáticas e aumento do 
teor de gordura hepática inicialmente; porém, houve tendência 
a retornar ao baseline durante o seguimento18. A elevação de 
enzima hepática com mipomersen é reduzida com suspensão 
da medicação. Ainda é desconhecido o efeito a longo prazo da 
esteatose hepática induzida por essa medicação.

O mipomersen foi aprovado para tratamento da 
dislipidemia em pacientes portadores de HF homozigótico, 
bastando o diagnóstico clínico. Dessa forma, torna-se 
uma ferramenta a mais para agregar no tratamento da HF 
homozigótica, apesar do custo elevado e dos efeitos colaterais 
relacionados principalmente à reação local no sítio de injeção 
e ao quadro gripal.

PcSK9
O PCSK9 (proproteína convertase subtilisina/kexina-9) 

é uma proteína expressa predominantemente no fígado, rins e 
intestino. A sua elevação leva a maior degradação dos receptores 
de LDL-colesterol. A mutação no gene do PCSK9, que leva a 
seu ganho de função, resulta em quadro de hipercolesterolemia 
familiar e consequente aumento na incidência de doença 
coronária19. Por outro lado, mutações que causam sua perda de 
função, levam à redução do LDL-colesterol e na incidência de 
doença coronária20. Atualmente, o PCSK9 é um alvo terapêutico 
no tratamento da hipercolesterolemia. Uma das medicações é 
baseada na produção de anticorpos contra o PCSK9, levando 
a uma redução em seus níveis e no LDL-colesterol, mesmo em 
pacientes com uso de estatina dose elevada21.

Outra forma de reduzir os níveis de PCSK9 foi com uso 
de oligonucleotídeos antisense contra o PCSK9. Estudo feito 
em ratos alimentados com dieta aterogênica mostrou redução de 
43% no LDL-c na dose utilizada de 20 mg/Kg/injeção22. Outro 
estudo realizado em primatas não humanos demonstrou redução 
de 50% no LDL-c com uso de oligonucleotídeo antisense com 
PCSK9 como alvo terapêutico23.

aPoliPoProteína ciii
A apolipoproteína CIII é sintetizada principalmente 

no fígado. Na circulação está presente nas partículas ricas em 
triglicérides, como quilomicrons e VLDL. A apolipoproteína 
CIII tem um papel importante na homeostasia do triglicérides: 
inibe a lípase lipoproteica e a lípase hepática, além de 
facilitar a produção e secreção da VLDL no fígado. Estudo 
prévio mostrou a correlação entre mutação de perda de 
função de apolipoproteína CIII com redução de risco de 
doença coronária24. Isso torna também a apolipoproteína CIII 
como alvo de redução de triglicérides e redução de doença 
cardiovascular.

Um estudo fase 1 testou um oligonucleotídeo antisense 
na redução de apolipoproteína CIII e triglicérides em 
voluntários saudáveis25. A medicação foi administrada por 
injeção subcutânea. Foram testadas doses de 50 mg, 100 mg, 
200 mg e 400 mg, com 3 indivíduos em cada grupo. Houve 
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redução respectivamente de triglicérides em -19,5%, -25%, 
-43,1% e -43,8%. A medicação foi bem tolerada e não houve 
relato de efeito colateral grave25.

liPoProteína (a)
A lipoproteína(a) é uma lipoproteína semelhante a 

LDL, porém com uma apolipoproteína (a) ligado a apoB via 
ponte de dissulfeto. A lipoproteína(a) tem propriedades pro-
-aterogênicas e protrombóticas26,27. Essa última propriedade 
se deve a sua semelhança com plasminogênio e consequente 
inibição da fibrinólise, além de aumentar a agregação pla-
quetária. Alguns estudos relacionaram níveis elevados de 
lipoproteína(a) com aumento de risco cardiovascular, prin-
cipalmente em pacientes portadores de HF28. O mipomersen, 
ácido nicotínico14,29 e o anticorpo anti PCSK930 reduzem 
níveis de lipoproteína(a). Estudo de Merki et al.31 avaliou 
o uso de oligonucleotídeo antisense contra a produção de 
apolipoproteína(a) em modelo de ratos transgênicos. Ocorreu 
redução da lipoproteína(a) em 24,8% em um dos modelos de 
rato31. Dessa forma, a tecnologia do oligonucleotídeo antisen-
se também poderia ser utilizada na redução de lipoproteína(a). 
Ainda falta estudo em humanos com o oligonucleotídeo 
antisense contra a lipoproteína(a) e futuramente estudo 
mostrando redução de risco cardiovascular com a redução 
da lipoproteína(a).

concluSõeS

O oligonucleotídeo antisense é uma tecnologia que 
fornece a possibilidade de novas medicações no tratamento 
das dislipidemias. Apresenta outro mecanismo de tratamento 
distinto das estatinas e, por isso, poderia agregar ao tratamento 
habitual. O seu alto custo e os efeitos colaterais relacionados ao 
sítio de injeção e a síndrome flu-like, no caso do mipomersen, 
representam barreiras para seu uso mais amplo atualmente. 
Novos alvos terapêuticos dos oligonucleotídeos antisense como 
a lipoproteína(a) e a apolipoproteína CIII podem, futuramente, 
agregar valor no arsenal terapêutico de medicações que 
auxiliam na redução de risco cardiovascular.
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A obesidade está associada a risco aumentado de doença 

cardiovascular, tanto pela associação a múltiplos fatores de 

risco que frequentemente a acompanham como pelos efeitos 

diretos do excesso de peso sobre a estrutura e a dinâmica 

cardíacas. A patogênese da disfunção miocárdica na obesidade 

é complexa e multifatorial. Alterações hemodinâmicas, 

neuro-humorais e no metabolismo dos substratos energéticos 

estão implicadas no desenvolvimento da miocardiopatia 

da obesidade. Acredita-se que as mudanças estruturais 

e funcionais no miócito cardíaco representem uma “má 

adaptação” às alterações metabólicas descritas na obesidade, 

levando à disfunção miocárdica progressiva e, finalmente, à 

insuficiência cardíaca. A perda de peso induz significativas 

mudanças tanto na estrutura miocárdica quanto na disfunção 

diastólica relacionada à obesidade. Abordagens farmacológicas 

que atuem sobre o remodelamento cardíaco, bloqueando a 

fibrogênese, tais como TGF-β1, espécies reativas de oxigênio 

ou endotelina-1, têm apresentado resultados promissores em 

estudos experimentais.
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Obesity is associated with increased risk of cardiovascular 

disease, both by the presence of multiple well documented 

risk factors that often accompany this condition, and the 

direct effects of excess of weight on cardiac structure and 

dynamics. The pathogenesis of myocardial dysfunction 

in obesity is complex and multifactorial. Neurohumoral, 

hemodynamic, and metabolism changes of energy substrates 

are implicated in the development of the cardiomyopathy 

of obesity. It is believed that the structural and functional 

changes in cardiac myocytes represent a “maladaptive” 

metabolic alteration described in obesity, leading to 

progressive heart failure and ultimately to myocardial 

dysfunction. Weight loss can induce significant changes in 

both myocardial structure and diastolic dysfunction related 

to obesity. Pharmacological approaches that act on cardiac 

remodeling blocking fibrogenesis, such as TGF-β1, reactive 

oxygen species and endothelin-1, have shown promising 

results in experimental research.
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A obesidade é uma doença crônica de etiologia 
complexa e multifatorial, resultante da inadequação 
entre a ingestão calórica e o gasto energético, 

com a participação de fatores genéticos, ambientais 
e psicossociais. O índice de massa corporal (IMC), 
calculado dividindo-se o peso (em quilogramas) pela 
altura (em metros) elevada ao quadrado, é a ferramenta 
de mais fácil aplicabilidade disponível para quantificar a 
adiposidade geral, guardando boa correlação com o risco de 
complicações relacionadas à obesidade. Aproximadamente 
68% dos adultos norte-americanos apresentam excesso 
de peso (IMC maior ou igual a 25 kg/m2); destes, 35% 
apresentam obesidade (IMC maior ou igual a 30 kg/m2)1. 
No Brasil, estima-se que mais de 50% da população adulta 
apresente excesso de peso, enquanto 17,5% apresentam 
obesidade2. Da mesma forma, a prevalência de excesso 
de peso entre crianças e adolescentes tem crescido 
rapidamente2 e é fator de risco independente para obesidade 
na idade adulta3.

O excesso de peso determina aumento de risco para 
doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral4 e 
morte por todas as causas; o risco é proporcional ao aumento 
do IMC5. Além disso, a obesidade se associa a risco elevado 
de uma série de comorbidades como hipertensão arterial, 
dislipidemia e diabetes mellitus, o que inquestionavelmente 
eleva os gastos em saúde. Pessoas com excesso de peso 
apresentam um gasto médio per capita 42% superior àquelas 
com peso adequado6.

A obesidade tem sido associada a uma constelação de 
alterações cardíacas, estruturais e hemodinâmicas, mesmo 
em indivíduos assintomáticos, tais como sobrecarga de 
volume, em decorrência do débito cardíaco cronicamente 
elevado, hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção 
diastólica e aumento do volume de enchimento diastólico 
do ventrículo esquerdo7. Além disso, vias de sinalização 
prejudicadas em decorrência da lipotoxicidade, inflamação, 
estresse oxidativo, apoptose de miócitos, resistência 
insulínica e hiperativação simpática têm sido postuladas 
na patogênese das complicações cardíacas presentes na 
obesidade8.

Uma revisão sobre os principais aspectos neuro-
humorais e metabólicos envolvidos na patogênese das 
anormalidades estruturais e funcionais do coração associadas 
à obesidade, assim como sobre a fisiopatologia das anormalidades 
encontradas, será discutida a seguir.

miocarDioPatia Da oBeSiDaDe

A patogênese da disfunção miocárdica na obesidade 
é complexa e multifatorial (Figura 1). Um problema 
adicional no seu entendimento refere-se à presença de 
múltiplas comorbidades com potencial de causar disfunção 
miocárdica, incluindo diabetes mellitus, hipertensão 
arterial, resistência insulínica e inatividade física nesta 
população9.

Figura 1. Patogênese da miocardiopatia relacionada à obesidade 
(adaptada da referência 19). VE: Ventrículo esquerdo; VD: Ventrículo 
direito; SRAA: Sistema renina-angiotensina-aldosterona; SNS: 
Sistema nervoso simpático; HAS: Hipertensão arterial sistêmica.

Tanto em humanos como em modelos animais, a 
obesidade determina um acúmulo de gordura não apenas 
no tecido adiposo, mas também em diversos órgãos 
e tecidos corporais. Esses depósitos de gordura, além 
de causarem danos por compressão mecânica direta, 
secretam proteínas metabolicamente ativas, denominadas 
adipocinas, com potencial de causar disfunção dos miócitos 
e hipertrofia ventricular, independentemente da sobrecarga 
hemodinâmica10.

Nas últimas décadas, estudos experimentais que 
avaliaram os efeitos da obesidade sobre o coração têm 
sugerido alterações como esteatose cardíaca, lipoapoptose e 
ativação de genes cardíacos específicos que determinam um 
padrão de “miocardiopatia da obesidade”11. O excesso de 
substratos, como ácidos graxos não esterificados, resultante da 
oxidação lipídica, pode levar à disfunção contrátil progressiva 
em modelos animais12. Células não adiposas apresentam 
capacidade limitada de armazenar o excesso de gordura e, 
quando expostas a um excesso de triglicérides e ácidos graxos 
livres decorrentes da obesidade, iniciam um processo de 
esteatose com perda de função celular, que em grau avançado 
resulta na lipoapoptose10. Em ratos obesos expostos à elevada 
quantidade de triacilglicerol, observa-se um aumento no pool 
intracelular de acetil-CoA em miócitos cardíacos, que na 
condição de substrato para vias de metabolismo não oxidativo 
resulta em disfunção celular e apoptose12. O acúmulo de lipídios 
em outros tecidos que não os adipócitos está associado a dano 
mitocondrial por diminuição da capacidade oxidativa da 
mitocôndria e a aumento da lipólise, fenômeno denominado 
lipotoxicidade11.
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Similarmente a outros órgãos, a exposição cardíaca a 
elevados níveis de ácidos graxos livres, determinando alte-
rações citosólicas do miócito e disfunção mitocondrial é um 
dos fatores que leva ao aumento não hemodinâmico da massa 
miocárdica. Da mesma forma, é responsável pelo menos em 
parte pela hipertrofia ventricular relacionada à obesidade, que 
muitas vezes cursa com hipertrofia inapropriada em relação ao 
grau de sobrecarga hemodinâmica13.

É provável que alterações estruturais miocárdicas 
ocorram mesmo em indivíduos assintomáticos com obesidade 
grau I (IMC entre 30 e 34,9 kg/m2)14. O aumento da massa do 
ventrículo esquerdo está particularmente ligado à obesidade 
central ou visceral15. O acúmulo de gordura visceral mostrou 
se associar com mudanças na sinalização, transcrição de 
genes e remodelamento cardíaco16. O aumento do tecido 
adiposo visceral determina uma cascata de eventos biológicos, 
incluindo aumento da disponibilidade do angiotensinogênio, 
aumento na produção de proteínas com impacto hemodinâmico 
(leptina, adipsina, resistina), redução da adiponectina e 
expressão de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-
6)17. Além disso, os adipócitos humanos produzem fatores 
liberadores de mineralocorticoides, os quais estão associados 
ao desenvolvimento de hipertensão arterial e efeitos pró-
fibróticos15. A obesidade visceral também se associa com 
aumento na resistência insulínica e no tônus adrenérgico, 
potentes estímulos para a hipertrofia ventricular18.

Parece existir um continuum de risco entre o grau de 
adiposidade e massa do ventrículo esquerdo e prejuízo do 
enchimento diastólico do ventrículo esquerdo19. A hipertrofia 
do ventrículo esquerdo em pessoas com obesidade decorre tanto 
dos estímulos hemodinâmicos, tais como hipertensão arterial e 
sobrecarga crônica de volume, quanto dos não hemodinâmicos, 
como viscosidade sanguínea elevada pelo aumento dos 
substratos da lipoxidação15. Pacientes com obesidade visceral 
apresentam aumento no trabalho cardíaco em decorrência do 
maior aporte sanguíneo da gordura visceral quando comparada 
à subcutânea20. O tecido adiposo é um compartimento 
metabolicamente ativo; pessoas com obesidade grau III (IMC 
maior ou igual a 40 kg/m2) consomem uma parcela significativa 
do débito cardíaco para perfusão do tecido adiposo. Estima-
se que, para cada 100 gramas de tecido adiposo, é necessário 
um débito cardíaco adicional de 2-3 ml por minuto11. Dessa 
forma, a obesidade visceral é um importante determinante do 
aumento na volemia. O fluxo sanguíneo para o tecido adiposo 
em indivíduos com obesidade extrema pode corresponder a 
50% do débito cardíaco em repouso11.

Em relação aos estímulos hemodinâmicos, a sobrecarga 
de volume predomina sobre a pressórica15. O aumento no 
débito cardíaco decorre do aumento na frequência cardíaca 
e, principalmente, do aumento no volume sistólico, sendo 
este último o principal estímulo para o aumento da massa do 
ventrículo esquerdo na obesidade15. A demanda aumentada e 
uma inadequada regulação da resistência vascular periférica são 
os principais contribuintes para o aumento no débito cardíaco 

observado na obesidade15. Outro fator associado ao aumento do 
volume circulante é o elevado consumo de sódio comumente 
associado às dietas hipercalóricas, cursando com retenção 
hídrica21. O consumo elevado de sal determina aumento 
das espessuras parietais e da massa do ventrículo esquerdo 
independentemente dos níveis pressóricos11. Além disso, a 
resposta fisiológica do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
está alterada em indivíduos com obesidade quando comparada 
aos controles sem aumento de peso15. A supressão da atividade 
da renina plasmática e da aldosterona após sobrecarga salina, 
bem como o consequente aumento na excreção urinária de 
sódio estão significativamente reduzidos na obesidade, o que 
é especialmente relacionado à resistência insulínica22.

Em indivíduos obesos, o efeito deletério da hipertrofia 
do ventrículo esquerdo relaciona-se à baixa complacência 
ventricular, podendo levar à disfunção diastólica e à 
isquemia subendocárdica11. Tais alterações, mesmo nas fases 
iniciais, são responsáveis pelo aumento do átrio esquerdo e, 
consequentemente, pelo aumento na incidência de fibrilação 
atrial nesses indivíduos23.

O aumento do peso, geralmente associado à hipertensão, 
ao diabetes mellitus, à dislipidemia, entre outros fatores 
de risco cardiovasculares, afeta diretamente a estrutura e a 
função cardíaca por determinar aumento na pré e na pós-carga 
cardíacas como consequência de uma circulação hiperdinâmica, 
sobrecarga crônica de volume e alteração da resistência vascular 
periférica23. Dessa forma, tanto a dilatação como o aumento 
da massa do ventrículo esquerdo são alterações adaptativas à 
obesidade. A hipertrofia excêntrica, que se caracteriza pelo 
aumento das espessuras parietais do ventrículo esquerdo 
acompanhada de aumento no diâmetro diastólico da cavidade 
ventricular, está mais associada à obesidade, embora a 
hipertrofia concêntrica (hipertrofia sem aumento significativo 
da cavidade ventricular) tem sido descrita15.

A função diastólica do ventrículo esquerdo é definida 
como a capacidade do ventrículo esquerdo de acomodar o 
volume de sangue proveniente do átrio esquerdo à baixa 
pressão durante a diástole. Clinicamente, pode ser avaliada pelo 
ecocardiograma pela análise do fluxo diastólico transmitral e 
medidas do Doppler tecidual. A análise da função diastólica 
é importante, já que mesmo disfunções assintomáticas têm 
sido associadas ao desenvolvimento futuro de insuficiência 
cardíaca clinicamente manifesta. De forma simplificada, 
para análise da função diastólica do ventrículo esquerdo é 
necessário o conhecimento da velocidade do pico precoce 
do fluxo transmitral (onda E), velocidade do pico tardio do 
fluxo trasmitral (onda A) e pico precoce de velocidade do anel 
mitral ao Doppler tecidual (onda E´). A disfunção diastólica 
é classificada em graus leve, moderado e grave com padrões 
ecocardiográficos do enchimento ventricular que variam desde 
déficit de relaxamento até padrão restritivo24. Hipertensão 
arterial, diabetes e obesidade são importantes causas de 
disfunção diastólica. O excesso de peso está associado à 
disfunção diastólica independentemente da massa do ventrículo 
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esquerdo ou de outros fatores de risco associados. Russo et al.25 
avaliaram a relação entre o grau de adiposidade com a função 
diastólica. Sobrepeso e obesidade estiveram diretamente 
associados à redução da onda E´ e ao aumento da relação E/E´, 
refletindo aumento nas pressões de enchimento do ventrículo 
esquerdo. O risco de disfunção diastólica associada à obesidade 
quando corrigida para sexo, idade, massa do ventrículo 
esquerdo, frequência cardíaca e presença de diabetes foi de 1,6 
(IC95% 1,06-2,41; p = 0,02), sugerindo que a disfunção diastólica 
possa ser um dos substratos fisiopatológicos entre a obesidade 
e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca25.

Em relação à função sistólica do ventrículo esquerdo, 
estudos que avaliaram a fração de ejeção pela forma 
tradicional, considerando os diâmetros sistólico e diastólico, 
não evidenciaram diferenças entre indivíduos com e sem 
obesidade11. Entretanto, medidas diretas das propriedades 
miocárdicas por técnicas ecocardiográficas utilizando Doppler 
tecidual, como pico de velocidade miocárdica sistólica (S), pico 
de velocidade diastólica precoce (E´), strain e strain rate têm 
demonstrado que na obesidade grau III pode ocorrer disfunção 
ventricular sistólica, verificada por menor strain longitudinal, 
menor pico de velocidade sistólica miocárdica e menor pico de 
velocidade diastólica precoce, mesmo em vigência de fração 
de ejeção preservada25.

O risco para o desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca entre pacientes com excesso de peso aumenta 
proporcionalmente ao aumento do IMC. Análises do 
Framingham Heart Study, com 5.881 participantes sem história 
de insuficiência cardíaca, acompanhados durantes 14 anos, 
mostraram um risco de insuficiência cardíaca de 5% em homens 
e 7% em mulheres para cada aumento unitário no IMC26. O risco 
para insuficiência cardíaca foi duas vezes maior para pessoas 
com obesidade em relação àquelas sem obesidade. De forma 
interessante, parece haver um gradiente contínuo de risco entre 
maior IMC e incidência de insuficiência cardíaca, independente 
de variáveis como idade, sexo, tabagismo, consumo de álcool 
ou presença de diabetes.

o “ParaDoxo Da oBeSiDaDe” na inSuficiência 
carDíaca

Estudos observacionais do início do século XXI 
avaliando fatores prognósticos em pacientes com insuficiência 
cardíaca estabelecida descreveram a presença de sobrepeso ou 
obesidade como fatores protetores ou de não aumento de risco 
de mortalidade nessa população7,27. Apesar de a obesidade ser 
considerada um fator de risco para o surgimento da insuficiência 
cardíaca, após sua instalação, por mecanismos ainda não 
completamente elucidados, pacientes com insuficiência 
cardíaca com excesso de peso parecem cursar com melhor 
prognóstico.

Diversos mecanismos têm sido descritos na tentativa 
de explicar esse possível efeito cardioprotetor da obesidade 
na insuficiência cardíaca; dentre eles, a presença do tecido 

adiposo branco perivascular e epicárdico, maior quantidade 
de massa muscular e de reserva energética, níveis de citocinas 
anti-inflamatórias elevados com efeito neutralizante sobre 
endotoxinas bacterianas e citocinas pró-inflamatórias27,28.

Uma das hipóteses para o aumento da sobrevida em 
pacientes com insuficiência cardíaca e obesidade refere-se ao 
aumento da reserva metabólica nesses indivíduos, tornando-
os menos vulneráveis ao estresse metabólico da insuficiência 
cardíaca29. Outro mecanismo proposto está relacionado aos 
menores níveis de TNF-α. O TNF-α comumente está elevado na 
insuficiência cardíaca e contribui para a lesão do cardiomiócito 
e da caquexia muscular presente nesta condição por meio 
de seus efeitos inotrópicos negativos e pró-apoptóticos29. O 
tecido adiposo, ao produzir receptores solúveis para TNF-α, 
desempenha uma função cardioprotetora em pacientes com 
obesidade por neutralizar os efeitos biológicos danosos do 
TNF-α29.

Revisão sistemática publicada em 2008 por Oreopoulos 
et al.29 avaliou a associação entre o IMC com mortalidade total 
e cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca com 
acompanhamento variável entre um a três anos. Foram incluídos 
9 estudos (4 observacionais e 5 análises post hoc de ensaios 
clínicos randomizados), totalizando 28.209 pacientes. Em 
relação a pacientes com IMC normal, pacientes com sobrepeso 
e obesidade apresentaram redução de 19% (IC95% 0,72-0,92) e 
de 40% (IC95% 0,53-0,69) na mortalidade cardiovascular e de 
16% (IC95% 0,79-0,90) e 33% (IC95% 0,62-0,73) na mortalidade 
total, respectivamente.

Outras variáveis, além do IMC, relacionadas à sobrevida 
em pacientes com insuficiência cardíaca têm sido estudadas. 
Coorte envolvendo 2.718 pacientes com insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida encontrou que tanto o IMC 
quanto a circunferência abdominal foram preditores de melhor 
sobrevida naqueles com IMC maior ou igual a 25 kg/m2 ou 
circunferência abdominal maior que 102 cm em homens. 
Entre as mulheres, um IMC superior a 25 kg/m2 foi associado 
à melhor sobrevida, porém, sem diferença quanto à medida 
da cintura30.

O paradoxo da obesidade foi avaliado também 
no contexto de internação hospitalar por insuficiência 
cardíaca descompensada. Em coorte com 108.927 pacientes 
hospitalizados por descompensação aguda da insuficiência 
cardíaca, a redução da mortalidade intra-hospitalar foi associada 
a um maior IMC, independente de outras variáveis como idade, 
sexo, níveis de ureia, creatinina, pressão arterial e dispneia em 
repouso. Para cada aumento em 5 unidades no IMC, o odds ratio 
ajustado para mortalidade reduziu em 10% (IC95% 0,88-0,93; 
p < 0,001), tanto para pacientes com insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção preservada quanto para aqueles com fração 
de ejeção reduzida31.

Embora pareça existir uma associação inversa entre um 
maior IMC com menor mortalidade por insuficiência cardíaca 
em pacientes com excesso de peso, é necessário cautela na 
interpretação desses estudos, já que a associação é oriunda 
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de estudos observacionais ou análises post hoc de ensaios 
clínicos randomizados, sujeitos a vieses de seleção e fatores 
de confusão não completamente identificados ou corrigidos. 
Estudos maiores e melhor delineados são necessários para 
confirmar tal hipótese e também para identificar quais variáveis, 
além do IMC, estão associadas a um melhor prognóstico nessa 
população.

o PaPel Do teciDo aDiPoSo

O tecido adiposo, além de ser responsável pelo estoque 
energético, desempenha importante função na integração de 
sinais hormonais, metabólicos e inflamatórios pela produção 
de uma série de proteínas bioativas denominadas adipocinas 
como adiponectina, TNF-α, leptina, resistina, dentre outras. A 
obesidade é caracterizada por um desequilíbrio entre citocinas 
pró e anti-inflamatórias, resultando em inflamação crônica 
persistente de baixo grau32.

A adiponectina, uma adipocina com propriedades anti-
inflamatórias, desempenha função importante no metabolismo 
glicêmico e lipídico: baixos níveis séricos têm sido fortemente 
associados à resistência insulínica e ao diabetes33. Sua expressão 
é suprimida por fatores pró-inflamatórios, espécies reativas de 
oxigênio e hipóxia enquanto agonistas do proliferator-activated 
receptor-γ (PPARγ) estimulam a sua produção34. Além de estar 
associada a maior risco de diabetes, resultados preliminares 
sugerem que a adiponectina pode estar associada a um perfil 
de risco cardiovascular adverso35. Em modelos experimentais, 
a administração exógena de adiponectina reduz a área de 
isquemia de reperfusão, apoptose celular e protege contra dano 
endotelial pela ativação de mecanismos sinalizadores mediados 
pela adenosina-proteína quinase ativada, provavelmente pela 
ação de receptores da adiponectina: AdipoR1 e AdipoR236.

Em humanos, entretanto, o estado de inflamação de baixo 
grau relacionado à aterosclerose tem sido associado a níveis 
aumentados37 e diminuídos38 de adiponectina. Antonopoulos 
et al.39 avaliaram a expressão de adiponectina num contexto 
de inflamação sistêmica induzida em cultura de adipócitos 
de 575 pacientes com doença arterial coronariana com e sem 
insuficiência cardíaca comparada a indivíduos saudáveis. 
Nesse estudo, o principal preditor de liberação de adiponectina 
foram os níveis de peptídeo natriurético tipo B (BNP) (p = 
0,003), e não a elevação da proteína C reativa ultrassensível 
e da IL-6, ambas elevadas em estado de inflamação. Além 
disso, os níveis de adiponectina foram diferentes conforme o 
estágio e a estabilidade da doença arterial coronariana, ambos 
diferindo de indivíduos saudáveis. Não está claro, portanto, se 
a adiponectina em si aumenta o risco cardiovascular ou se esta 
citocina é apenas marcador de risco em pacientes com doença 
cardiovascular com pior prognóstico.

Pessoas com excesso de adiposidade visceral apresentam 
aumento do tecido adiposo epicárdico, um tipo de gordura 
visceral associada ao aumento da massa do ventrículo 
esquerdo, à fibrose e a propriedades pró-inflamatórias e 
pró-aterogênicas40, que podem participar na patogênese da 

aterosclerose e no curso da doença arterial coronariana40. 
Estudo com 190 pacientes assintomáticos com pelo menos 
um fator de risco cardiovascular encontrou um valor de maior 
ou igual a 2,4 mm como preditivo de estenose coronariana 
assintomática (acima de 50%) com sensibilidade de 80% e valor 
preditivo negativo de aproximadamente 90%41. Nesse estudo, 
o odds ratio para a presença de doença arterial coronariana em 
pacientes com espessura do tecido adiposo epicárdico maior 
ou igual a 2,4 mm foi de 10,8 (IC95% 4,9-24,8). Após análise de 
regressão multivariada, a presença da espessura aumentada do 
tecido adiposo (odds ratio 9,48) foi superior a fatores de risco 
clássicos como diabetes, hipertensão e dislipidemia na predição 
de doença arterial coronariana significativa (odds ratio 3,35; 
2,52 e 1,67, respectivamente).

anormaliDaDeS neuro-humoraiS e metaBólicaS

Hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona
A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

decorre da sobrecarga pressórica e volumétrica do ventrículo 
esquerdo comumente vista na obesidade e tem como função 
a regulação da pressão arterial e dos eletrólitos. Ao longo da 
última década, tem sido detectada a presença dos componentes 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma local em 
diversos tecidos, inclusive no tecido adiposo e no coração42. 
Estudos in vitro evidenciam ativação dos fibroblastos no 
tecido cardíaco por todos os componentes do sistema renina-
angiotensina-aldosterona produzidos localmente no coração. 
Os mecanismos responsáveis pelo aumento do turnover 
de colágeno são mediados pela angiotensina II, via fator 
transformador de crescimento beta 1 (TGF-β1) e aldosterona, 
através de agonistas diretos dos receptores mineralocorticoides 
e TGF-β143. Estudos in vivo e in vitro sugerem que o tecido 
adiposo visceral é capaz de secretar angiotensinogênio e 
angiotensina II mediante estímulos como ácidos graxos livres 
e TNF-α42 com efeito aditivo ao sistema nervoso simpático 
sobre a pressão arterial sistêmica.

Estudo randomizado, cegado, placebo-controlado 
avaliou os parâmetros ecocardiográficos de função sistólica e 
diastólica, além de marcadores de fibrose miocárdica, em 113 
pacientes com obesidade, sem outras comorbidades, tratados 
com antagonistas da aldosterona durante seis meses. Os 
pacientes tratados com espironolactona apresentaram melhora 
em todos os parâmetros ecocardiográficos, além da redução dos 
níveis séricos de pró-colágeno44.

Hiperativação simpática
Aumento do tônus simpático sobre o tecido adiposo e 

sobre o coração foi observado na obesidade23. A hiperativação 
simpática decorre, pelo menos parcialmente, da associação 
à apneia obstrutiva do sono, comorbidade muito comum na 
obesidade45. Uma hipótese adicional refere-se à elevação 
nos níveis dos ácidos graxos livres, levando à ativação do 
sistema nervoso simpático cardíaco em pacientes com excesso 
de peso. Paolisso et al.46 demonstraram aumento agudo da 
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atividade cardíaca simpática após administração de ácidos 
graxos livres em 15 pessoas saudáveis. As repercussões da 
hiperativação simpática incluem efeitos indiretos sobre a 
hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, em decorrência 
de fatores hemodinâmicos, como o aumento da pressão arterial 
e da contratilidade cardíaca, e efeitos diretos secundários à ação 
das catecolaminas sobre os miócitos23.

Resistência insulínica
No coração, a insulina regula a utilização de substratos 

pelos cardiomiócitos e apresenta efeitos independentes sobre 
o fluxo coronariano, ação anti-inflamatória e efeitos diretos 
na sobrevida celular miocárdica47. Na ausência de isquemia, 
sobrecarga mecânica ou pressórica, os ácidos graxos livres 
constituem a principal fonte de energia deste tecido, seguidos 
da glicose, lactato, cetonas e aminoácidos, representando rápida 
adaptação dos cardiomiócitos conforme o substrato presente 
em maior abundância48.

O estado de resistência insulínica, comumente 
observado em pessoas com diabetes, hipertensão, aterosclerose 
e síndrome metabólica, ocorre primariamente em pacientes com 
obesidade49. Na presença de resistência insulínica, ocorre um 
aumento tanto do aporte quanto da captação de ácidos graxos 
livres pelos miócitos cardíacos, desencadeando lipotoxicidade, 
produção de espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo 
e disfunção contrátil progressiva48,49.

Além da maior captação de glicose, via translocação de 
GLUT4 (transportador de glicose insulino-sensível), mediante 
estímulos contrátil e hipóxico, a ativação do fosfatidilinositol 
3-quinase e fosforilação/ativação de Akt pela insulina desencadeia 
uma série de alterações estruturais no coração, tais como hipertrofia 
celular e apoptose dos cardiomiócitos48. As alterações nas vias 
de sinalização mediadas pela insulina ocorrem de forma precoce 
em animais submetidos à dieta hiperlipídica50 e contribuem 
para o risco aumentado de hipertrofia cardíaca, remodelamento 
do ventrículo esquerdo e, finalmente, desenvolvimento de 
insuficiência cardíaca49. Estudo experimental com indução de 
resistência insulínica em roedores revelou adaptação inadequada 
do cardiomiócito à isquemia, secundária ao comprometimento 
da via glicolítica mediada pela insulina51. Estudos em modelos 
animais e em humanos têm demonstrado aumento da extensão 
da lesão miocárdica em indivíduos com resistência insulínica49.

Abordagens terapêuticas para melhora da sensibilidade à 
insulina reduzem o dano miocárdico, a recuperação celular após 
insulto isquêmico, bem como o limiar à isquemia. Além das 
medidas não farmacológicas como perda de peso e aumento da 
atividade física52, medicações sensibilizadoras da insulina como 
a metformina53 e as tiazolidinedionas54 são opções disponíveis em 
avaliação. O uso de agonistas do PPAR-γ, como a rosiglitazona, 
melhora a captação de glicose estimulada pela insulina nos 
cardiomiócitos em modelos animais de obesidade54. Entretanto, com 
o acúmulo de evidências ao longo da última década demonstrando 
um perfil de segurança cardiovascular controverso, seu uso em 
pacientes com resistência insulínica deve ser desencorajado.

efeitoS Da PerDa De PeSo

A perda de peso, por meio de mudanças de estilo de 
vida ou após cirurgia bariátrica, induz significativas mudanças, 
tanto na estrutura miocárdica quanto na disfunção diastólica 
relacionada à obesidade55,56. Os efeitos da perda de peso em 
curto prazo sobre a função cardíaca foram avaliados numa 
coorte prospectiva de pacientes com obesidade submetidos à 
cirurgia bariátrica ou a tratamento dietético. Após um ano de 
acompanhamento, o percentual de excesso de peso perdido 
entre os grupos foi semelhante e determinou regressão parcial 
da hipertrofia do ventrículo esquerdo, melhora da disfunção 
diastólica e da distensibilidade da aorta57.

A perda de peso parece tão potente na redução da massa 
do ventrículo esquerdo quanto o controle da pressão arterial15. 
Obviamente, a melhora dos parâmetros hemodinâmicos é 
proporcional à gravidade da obesidade e ao grau de redução de 
peso atingido. Resumidamente, após perda significativa de peso 
ocorre redução no volume total circulante, no débito cardíaco, no 
volume sistólico, no trabalho cardíaco e na massa do ventrículo 
esquerdo58. A resistência vascular periférica frequentemente 
aumenta após a perda de peso, dependendo, sobretudo, da 
resposta pressórica. Em pessoas com obesidade sem hipertensão 
arterial, a resistência vascular periférica aumenta; entretanto, 
em associação com hipertensão arterial, o aumento esperado 
na resistência vascular periférica pode ser compensado pela 
redução da pressão arterial58. Além da melhora dos parâmetros 
hemodinâmicos, a atenuação do tônus simpático, da ativação 
do eixo renina-angiotensina, da resistência insulínica e da 
hiperleptinemia contribuem para a redução da hipertrofia, assim 
como do remodelamento do ventrículo esquerdo58.

PerSPectivaS

As alterações neuro-humorais, metabólicas e hemo-
dinâmicas descritas na obesidade levam ao surgimento da 
miocardiopatia associada à obesidade. O remodelamento 
miocárdico fibrótico pode levar à disfunção diastólica e à 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O 
remodelamento atrial e ventricular pode predispor o paciente 
ao surgimento de taquiarritmias e à morte súbita. A atenuação 
dessas vias compensatórias pode reduzir o risco de fibrose e, 
consequentemente, das complicações associadas. A perda de 
peso, independente do método empregado, reverte, pelo menos 
parcialmente, as alterações cardíacas estruturais e funcionais 
presentes em pacientes obesos.

Abordagens farmacológicas bem estabelecidas no 
manejo do remodelamento cardíaco incluem inibidores do 
eixo renina-angiotensina-aldosterona, tais como inibidores 
da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos 
receptores de angiotensina e antagonistas da aldosterona. Novas 
terapias objetivando o bloqueio de fatores estimuladores da 
fibrogênese, tais como TGF-β1, espécies reativas de oxigênio 
ou endotelina-1, têm apresentado resultados promissores em 
estudos experimentais.
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concluSão

A patogênese da miocardiopatia da obesidade, 
embora ainda não completamente elucidada, é multifatorial. 
Anormalidades neuro-humorais e metabólicas consistindo 
na hiperativação simpática, no sistema renina-angiotensina-
aldosterona, hipersinulinemia decorrente do estado 
de resistência insulínica, deficiência de adiponectina, 
hiperleptinemia pela resistência à leptina, lipotoxicidade e 
lipoapoptose são mecanismos potencialmente implicados. 
Alterações hemodinâmicas determinadas pelo aumento 
da adiposidade visceral traduzidas por hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, aumento do volume sistólico, aumento 
do débito cardíaco associadas à disfunção sistólica e 
diastólica em graus variados estão diretamente associados 
à miocardiopatia da obesidade. Ademais, a gravidade do 
remodelamento, assim como as alterações da geometria 
do ventrículo esquerdo, são proporcionais à duração e à 
gravidade da obesidade.

Pacientes com obesidade apresentam um risco pelo 
menos duas vezes maior para o desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca e cinco vezes maior para complicações cardiovasculares 
como doença arterial coronariana. Contraditoriamente, 
evidências a partir de estudos observacionais das últimas duas 
décadas têm mostrado um provável efeito protetor da obesidade 
em relação à mortalidade em pacientes com insuficiência 
cardíaca clinicamente manifesta, o então denominado 
“paradoxo da obesidade”. Diversos mecanismos têm sido 
postulados para tentar explicar a menor mortalidade total e 
cardiovascular nesse grupo de pacientes com insuficiência 
cardíaca e obesidade. Entretanto, estudos prospectivos maiores 
e melhor delineados avaliando outras variáveis além do IMC 
são necessários.
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O diabetes tipo 2 (DM2) é uma doença de característica 

evolutiva e silenciosa muito frequente e a sua prevalência vem 

aumentando em proporções epidêmicas, cujo maior impacto 

como problema importante de saúde se relaciona à associação 

do diabetes com o desenvolvimento da doença cardiovascular, 

que apresenta fatores etiopatogênicos comuns com o processo 

aterosclerótico, e é a principal causa de mortalidade e morbidade 

do paciente diabético. Estudos clínicos randomizados de 

longa duração têm demonstrado que a hiperglicemia crônica 

e presença de fatores de risco cardiovasculares associados 

à síndrome metabólica frequentemente observada na 

maioria dos pacientes com diabetes se relacionam com o 

desenvolvimento das complicações macro e microvasculares 

da doença e manutenção continuada do controle glicêmico e o 

tratamento dos fatores de risco podem prevenir ou retardar as 

complicações crônicas do diabetes, especialmente as doenças 

microvasculares. Nas duas últimas décadas, novos fármacos 

com diferentes mecanismos de ação têm sido utilizados como 

ferramentas valiosas para a manutenção do controle glicêmico 

adequado, retardando o desenvolvimento ou prevenindo a 

presença de complicações do diabetes, entretanto, a prevenção 

das complicações cardiovasculares do diabetes depende do 

diagnóstico e da introdução terapêutica precoce em fases 

iniciais da história natural da doença e o tratamento deverá 

ser individualizado, considerando os efeitos colaterais 

dos medicamentos utilizados em pacientes fragilizados e 

coronariopatas.
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Type 2 diabetes mellitus (DM2) is a progressive and very frequent 

disease and its prevalence is increasing in epidemic proportions which 

have a great impact as a public health problem. Cardiovascular artery 

diseases (CAD) are the main cause of mortality, morbidity, physical 

incapacity and worsening in quality of life among individuals with 

diabetes. Recently, long term randomized clinical studies demonstrated 

that the development of macro and microvascular complications of 

diabetes are related to chronic hyperglycemic state and to the presence 

of cardiovascular risk factors associated to the metabolic syndrome 

frequently presented in patients with DM2 as well as the therapeutic 

maintenance of an adequate glycemic control and the correction of 

cardiovascular risk factors could prevent or reduce the development of 

diabetes complications. Diabetes pathophysiology knowledge presented 

an impressive improvement during the last two decades and several 

new pharmacologic agents were developed for clinical care of diabetic 

patients reducing or preventing chronic complications, especially 

microvascular diabetes and neuropathic complications. However, the 

prevention of macrovascular complications efectivity showed to be 

not only dependent on strict and continuous intensive glycemic control 

but also on the concomitant treatment of cardiovascular risk factors, 

the precocity of treatment introduction and in avoiding hypoglycemic 

events that are related to increased mortality in patients with CAD. The 

glycemic treatment goals in elder and frail individuals and in patients 

with important comorbidities or cardiovascular disease should be 

individualized to achieve the best global cost benefit.
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O diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) é uma doença 
evolutiva muito frequente e a sua prevalência vem 
aumentando nas últimas décadas, atingindo proporções 

epidêmicas em todo o globo. A sua prevalência, que era 
estimada em 30 milhões de pessoas na década de 1980, se 
elevou de uma forma intensa e crescente para 387 milhões de 
indivíduos acometidos em 2014, valor este superior ao projetado 
em 2004 para o ano de 20301-3. Segundo as estimativas atuais da 
International Diabetes Federation (IDF), os valores projetados 
para 2030 atingirão 552 milhões de pessoas diabéticas em 
todo o mundo. No Brasil, estima-se que atualmente 12% da 
população adulta acima dos 30 anos de idade e 20% acima 
dos 60 anos de idade4. O principal impacto do diabetes como 
problema de saúde pública reside nas complicações crônicas 
resultantes do descontrole metabólico associado à doença, que 
se manifesta desde fases precoces de sua história natural e que 
geralmente têm uma evolução insidiosa e assintomática. As 
complicações crônicas do DM2 constituem um fator importante 
de morbidade, mortalidade, piora da qualidade de vida e de 
incapacitação física dos pacientes com diabetes5.

Entre as complicações crônicas do DM2, a que traz 
a maior probabilidade de mortalidade e morbidades são as 
complicações macrovasculares: o acidente vascular cerebral 
(AVC), o infarto do miocárdio (IM) e a moléstia arterial 
periférica (MAP)5,6. Pacientes com DM2 têm um risco de 
mortalidade por doença cardiovascular (DCV) de 2 a 4 vezes 
maior do que os não diabéticos. Em estudo realizado em 
2.246 pacientes que apresentaram um quadro de infarto do 
miocárdio (IM) agudo sem história de IM prévio, no Instituto 
do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (InCor-
HC), no período de 1997 a 1999, o diagnóstico prévio de 
DM2 somente havia sido referido em 12,1% dos pacientes. 
Entretanto, durante o período de internação na Unidade de 
Emergência, o diabetes foi diagnosticado em 12,7% e a 
hiperglicemia de estresse (hiperglicemias casuais superior a 
160 mg/dl em pelo menos 3 coletas durante a internação) destes 
pacientes que desconheciam ter esta condição, demonstrando 
que alterações do metabolismo carboidrato ocorria em quase 
40% dos pacientes (38,4%). Estes números se mostraram mais 
impressionantes quando analisados especificamente no grupo 
de mulheres com idades superiores a 60 anos de idade, cuja 
prevalência das alterações do metabolismo carboidrato atingiu 
a prevalência de aproximadamente 48% das pacientes7.

É interessante mencionar que o diabetes elimina a 
vantagem usualmente observada nas mulheres no que diz 
respeito ao risco de óbito na moléstia arterial coronariana, 
tendo sido observada uma mortalidade 5 a 8 vezes maior 
do que nas mulheres não diabéticas6,8. A observação desse 
risco excessivo de DCV levou recentemente a se considerar 
o DM2 como “equivalente de risco cardiovasculares CV”, 
indicando que portadores de diabetes têm um risco para eventos 
CV semelhante ao de indivíduos não diabéticos com DCV 
estabelecida (IM). Além disso, possivelmente como parte desse 
alto risco para DCV, os pacientes com diabetes e com formas 

mais leves de intolerância à glicose apresentam, com frequência, 
características da síndrome metabólica (SM), que aumentam 
acentuadamente o risco de DCV8. Um exemplo indicativo 
do elevado risco relativo maior de eventos ou mortalidade 
cardiovascular relacionados com o diabetes foi nitidamente 
demonstrado em um estudo de elevada casuística realizado em 
uma coorte com enfermeiras (Nurses Health Study), em que, 
em 121.046 mulheres acompanhadas durante 20 anos, o risco 
de morte por DAC naquelas com diabetes com mais de 15 anos 
de duração conhecida foi similar ao observado em mulheres 
com DAC prévia e sem diabetes. Nas pacientes com longa 
duração do diabetes e sem história de DAC, a probabilidade 
de falecerem da doença coronariana era aproximadamente 18 
vezes maior do que naquelas sem nenhuma dessas condições 
ao entrarem no estudo. Essa investigação foi a primeira grande 
evidência documentada de um risco aumentado para os eventos 
cardiovasculares em pacientes que desenvolveram o DM2, tanto 
antes como após o diagnóstico clínico da doença9.

quaiS São aS eStratégiaS teraPêuticaS 
PreconizaDaS Para a Prevenção ou reDução 
DaS comPlicaçõeS Do DiaBeteS?

Com base nas evidências experimentais e epidemio-
lógicas que indicavam existir uma relação da hiperglicemia 
crônica característica do diabetes com desenvolvimento das 
complicações vasculares comumente, foram realizados estudos 
clínicos multicêntricos randomizados e de longa duração a 
partir do final da década de 1980 que procuravam não somente 
confirmar clinicamente a associação do descontrole glicêmico 
com o desenvolvimento das complicações clínicas do diabetes 
como também demonstrar que a manutenção terapêutica de um 
adequado controle glicêmico poderia ser eficaz para a preven-
ção das complicações crônicas da doença.

Dois principais grandes estudos clínicos randomizados: 
o DCCT (Diabetes Complications Control Trial)10, e o UKPDS 
(United Kingdom Prevention of Diabetes Study)11 que se 
destacaram, foram realizados respectivamente em pacientes 
com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2 recém-diagnosticados, 
e demonstraram, de forma evidente, tanto a relação do grau e 
tempo da presença da hiperglicemia com o desenvolvimento 
das complicações crônicas do DM2 como também a efetividade 
da manutenção do controle glicêmico obtido pelo uso de 
tratamento intensivo com drogas hipoglicemiantes ou insulina 
quando comparada a um grupo com tratamento convencional 
em reduzir as complicações microvasculares e neuropáticas. 
Entretanto, no estudo UKPDS, a melhoria persistente do bom 
controle glicêmico não demonstrou redução significativa com 
o tratamento intensivo com relação à macroangiopatia, cuja 
significância estatística foi apenas marginal. Baseados nos 
achados que indicavam, como um todo, uma efetiva redução 
da incidência de complicações crônicas associadas ao DM2, 
entidades ligadas ao estudo e melhoria do tratamento do 
diabetes como a American Diabetes Association (ADA), 
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European Association for Study of Diabetes (EASD), American 
Association of Clinical Endocrinologists (AACE) e a Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD) passaram recomendar, como 
meta para o tratamento do diabetes, a manutenção de níveis 
de hemoglobina glicada menores que 7,0 ou 6,5%, valores 
estes que conferiam uma significante redução de risco para o 
desenvolvimento de complicações microvasculares12-14.

eStratégiaS teraPêuticaS Para a manutenção 
Do controle glicêmico

Mudanças do estilo de vida
Considerando que a resistência à insulina consequente à 

obesidade constitui o principal fator ambiental desencadeante 
do diabetes, medidas que estimulem mudanças no estilo de vida, 
que incluem uma melhor adequação qualitativa e quantitativa 
nutricional e a prática rotineira de exercícios físicos, têm 
se mostrado efetivas na melhora da sensibilidade à insulina 
redução, na redução do peso, na melhora da dislipidemia e 
do controle glicêmico em pacientes diabéticos, além de poder 
reduzir de forma significativa a progressão da intolerância à 
glicose para o diabetes clínico. No estudo Diabetes Prevention 
Program (DPP), mudanças no estilo de vida baseado em uma 
redução da ingestão calórica e de gorduras e a prática regular 
de atividade física (150 minutos por semana) resultaram ou 
em uma perda média de peso corporal de 7% e se associaram 
a uma redução de 58% na incidência de diabetes clínico após 
4 anos de acompanhamento, em pacientes pré-diabéticos15.

A estratégia da terapia nutricional em pacientes pré-
diabéticos e diabéticos obesos visa, a curto prazo, a perda 
de peso pela utilização de dietas hipocalóricas e redução 
da quantidade de gorduras, especialmente as saturadas e 
carboidratos, que devem ser sempre aliadas ao aumento da 
atividade física. Ao conseguir uma redução do peso, e em 
pacientes já com peso adequado, são recomendadas dietas 
normocalóricas, procurando, então, evitar o ganho de peso. 
Quanto à composição, a dieta do paciente diabético deve 
evitar o uso de gorduras saturadas e trans, procurando reduzir 
a dislipidemia e os processos ateroscleróticos, aumentar o 
conteúdo de fibras, reduzir a ingestão de álcool e monitorar 
a ingestão de carboidratos ou contar carboidratos, visando 
obter um melhor controle glicêmico. Em fases mais precoces 
da história natural do DM2, as mudanças do estilo de vida, 
além de retardar a evolução da doença, permitem um melhor 
controle glicêmico e de fatores de risco associados à síndrome 
metabólica, evitando o tratamento farmacológico com drogas 
antidiabéticas16,17. Quando as mudanças do estilo de vida não 
se mostrarem suficientes para a obtenção de um controle 
glicêmico adequado, é indicada a introdução concomitante da 
terapia farmacológica18.

Agentes farmacológicos antidiabéticos
Vários agentes farmacológicos para o tratamento do 

DM2, com diferentes mecanismos de ação, foram desenvolvidos 

nos últimos anos e novas moléculas atuando em diferentes 
mecanismos de ação estão sendo pesquisadas. Os antidiabéticos 
orais disponíveis têm a finalidade de reduzir os níveis 
glicêmicos ao atuar em diferentes mecanismos fisiopatológicos, 
podendo ser utilizados isoladamente ou em combinados entre 
si ou com a insulina, que deverão ser selecionados em função 
das características clínicas do indivíduo e da fase evolutiva 
da doença. Além de trazer uma maior facilidade posológica 
e permitirem a administração oral, podem evitar ações 
indesejáveis associadas à insulinoterapia como a hipoglicemia 
e ganho de peso, permitem também uma ação concomitante de 
correção de diferentes alterações fisiopatológicas do diabetes. 
Discutiremos a seguir as características, eficácia e segurança 
dos produtos comercialmente atualmente disponíveis18.

Sulfonilureias: As sulfonilureias constituem uma 
classe de fármacos utilizados há aproximadamente 50 anos, 
cujo mecanismo de ação principal é um secretagogo de 
insulina, ou seja, sua ação se baseia no estímulo da secreção 
de insulina pela célula beta pancreática. Ao se ligarem 
a receptores específicos (receptores SUR) ativam outra 
unidade a ela acoplada denominada KIR, que promoverá o 
fechamento do canal de NAK-ATP sensível, despolarizando 
a membrana celular da célula betapancreática, que resulta na 
entrada de Ca2+ na célula. Como consequência ao aumento 
da concentração de cálcio intracelular, ocorre a ativação da 
liberação de grânulos de insulina para o exterior da célula, 
aumentando a insulinemia, reduzindo a glicemia. Diversas 
sulfonilureias foram desenvolvidas, sendo que algumas 
diferenças nas suas características de ligação, farmacodinâmica 
e farmocinéticas, foram obtidas em função de sua estrutura 
molecular. As sulfonilureias mais recentes como a gliclazida e a 
glimepirida, além de apresentarem maior potência, apresentam 
melhor facilidade posológica e maior seletividade a receptores 
pancreáticos. As sulfonilureias se mostram eficazes em reduzir 
os níveis glicêmicos. Entretanto, devido a sua ação estimuladora 
da secreção da insulina, promovem maior deposição de glicose 
intracelular e podem facilitar o ganho de peso e aumentar 
o risco de hipoglicemia no jejum prolongado ou quando o 
paciente aumenta a sua atividade física. Por este motivo e pelo 
seu mecanismo de atuação fisiopatológico, não é a droga de 
primeira escolha em pacientes obesos e em fases iniciais da 
doença quando a resistência a insulina é a principal alteração 
fisiopatológica18,19.

Glinidas: As glinidas são secretagogos da insulina 
que não pertencem ao grupo das sulfonilureias. Sua ação é 
semelhante a das sulfonilureias, promovendo o fechamento dos 
canais de potássio, que ao despolarizar a membrana da célula 
beta pancreática causa a abertura dos canais de cálcio que irão 
estimular a liberação de insulina dos túbulos citoplasmáticos 
para a circulação, entretanto, se ligam a um sitio diferente 
do receptor SUR 1 onde se liga a sulfonilureia. Dois tipos de 
glinidas são atualmente disponíveis comercialmente para o 
uso clínico 2: a repaglinida, um derivado do acido benzoico, 
e a nateglinida, que é um derivado da fenilalanina. Por 
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apresentar maior capacidade de ligação e de desligamento 
aos seus receptores, as glinidas têm um perfil clínico de ação 
mais curta que as sulfonilureias, mais apropriadas para o 
controle das glicemias pós-prandiais, motivo pelo qual são 
administradas antes das principais refeições. Esta característica 
é apropriada para pacientes que se alimentam basicamente 
nas refeições principais e não comem nos intervalos, que 
potencialmente reduz o risco de hipoglicemias e de ganho de 
peso. A repaglinida é utilizada em doses de 0,5 a 4 mg em 
cada refeição, podendo a dosagem ser individualizada em 
cada refeição em função dos diferentes hábitos alimentares 
do paciente. A nateglinida, cuja ação hipoglicemiante é mais 
discreta que a da repaglinida, também utilizada antes de cada 
refeição principal em dose fixa de 60 ou 120 mg. A sua ação 
curta é apropriada a pacientes que não têm regularidade no 
horário das refeições e em idosos com grande variabilidade 
de esquemas alimentares. Apresenta como efeito colateral o 
risco de hipoglicemia e o ganho de peso. De forma semelhante 
à glibenclamida, a repaglinida, por poder também se ligar a 
receptores de membrana de tecido vascular, pode em pacientes 
com coronariopatia interferir no pré-condicionamento cardíaco, 
aumentando o risco cardiovascular. O esquema posológico em 
múltiplas doses diárias pode dificultar a aderência do paciente 
ao tratamento20.

Metformina: A metformina, uma biguanida, é um dos 
medicamentos antidiabéticos orais mais utilizados para o 
tratamento do diabetes tipo 2. O seu principal mecanismo de 
ação é a supressão da secreção hepática, mas também atua na 
redução da resistência à insulina por aumentar a sensibilidade 
periférica da insulina e a captação de glicose e fígado, que 
resultam em redução dos níveis glicêmicos. A sua dosagem 
utilizada varia entre 500 e 2500 mg/dia, dividida em 2 a 3 doses 
diárias, mas na sua formulação de absorção ação prolongada 
pode ser utilizada em uma única dose diária. Os estudos clínicos 
controlados comparados com placebo indicam redução dos 
níveis de hemoglobina glicosidada (A1c) entre 1 e 2% na 
dose máxima preconizada. Utilizada em terapia combinada 
à sulfonilureia, à meteglinida, à tiazolidenidiona ou a um 
inibidor da α-glicosidade, foi observada redução adicional 
de cerca de 1% nos níveis de hemoglobina glicosilada, níveis 
estes equivalentes aos observados em outras combinações 
destes agentes. Benefícios cardiovasculares foram observados 
no estudo UKPDS, que evidenciou no grupo tratado com 
metiformina após 11 anos de acompanhamento menor risco para 
todas as causas de óbito, de infarto do miocárdio e de 21 índices 
compostos de complicações relacionadas ao diabetes quando 
comparada aos outros esquemas de terapêutica, mesmo tendo 
alcançado níveis de redução glicêmica semelhantes. Além de 
sua indicação terapêutica principal, que é o tratamento do DM2, 
o emprego da metformina tem sido proposto para a prevenção 
do diabetes em pacientes com pré-diabetes, para a indução da 
ovulação em pacientes com síndrome dos ovários policísticos. 
Os principais efeitos adversos associados à metformina são: a 
acidose lática e a intolerância gastrointestinal. A incidência de 

acidose lática com a metformina é baixa (3/100.000 pacientes/
ano de tratamento), sendo a maioria dos casos relatados 
observado em pacientes que apresentavam patologias graves 
como a insuficiência renal, cardíaca e hepática. Queixas 
de intolerância gastrointestinal ocorrem em cerca de 10 a 
20% dos indivíduos em uso de metformina e é associada a 
sua dose. Os sintomas em geral melhoram quando a dose 
administrada é reduzida, quando o comprimido é ingerido 
no meio da refeição ou quando são utilizadas formulações de 
metformina de absorção retardada. Por não estimular a secreção 
de insulina, o risco de hipoglicemia com metformina é um 
raro, sendo geralmente dependente da droga hipoglicemiante 
a ela combinada. Devido a sua comprovada eficácia, baixo 
custo e reconhecida segurança, a metformina passou a ser 
um dos antidiabéticos orais atualmente mais utilizados e a ser 
considerado como a primeira opção terapêutica para pacientes 
DM2 recém-diagnosticados Em pacientes com insuficiência 
renal, pode ocorrer um acúmulo corporal da droga21,22.

Inibidores da alfa glicosidases: As α-glicosidades (ex: 
maltase, dextrase, glucoamilase e sucrase) são enzimas presentes 
na mucosa do aparelho digestivo delgado que desempenham 
um papel importante na quebra intraluminal de carboidratos 
complexos em monossacárides como a glicose, que é absorvida 
através da parede do tubo digestivo para a circulação, elevando 
os níveis glicêmicos pós alimentares23. Visando reduzir os 
picos glicêmicos pós-alimentares, algumas drogas inibidoras 
da a-glicosidase como a acarbose, o miglitol e a voglibose 
foram desenvolvidas para o uso clínico, sendo a acarbose a 
mais utilizada destes fármacos e única disponível em nosso 
meio. Após a alimentação, a acarbose bloqueia a hidrólise de 
oligo- e disacarides em monossacárides predominantemente na 
metade superior do intestino delgado, durando seu efeito entre 
4 a 6 horas. Como consequência, a absorção de polissacárides 
é retardada, passando a ser feita em partes mais posteriores do 
intestino11. No início do tratamento com a acarbose, pode ser 
observado o aparecimento de carboidratos no cólon, que podem 
resultar, neste local, no aumento da fermentação bacteriana 
relacionada à presença de efeitos adversos gastrintestinais, 
principalmente a flatulência e o amolecimento das fezes. 
Por esta razão, é sugerido que se inicie o uso da acarbose 
com em doses baixas, aumentando-as gradativamente até 
as doses preconizadas, no sentido de minorar estes efeitos 
gastrintestinais. Os sintomas tendem a melhorar com o 
prolongamento do tempo de tratamento por ocorrer um aumento 
adaptativo das a-glicosidase nas porções distais do intestino 
delgado. A principal ação terapêutica da acarbose é redução 
da glicemia pós-prandial, reconhecida como importante fator 
associado às complicações cardiovasculares; entretanto, como 
a hiperglicemia pós-prandial é ligada ao controle glicêmico 
global, a terapia com a acarbose reduz também a glicemia de 
jejum, reduz a hiperinsulinemia e melhora a sensibilidade a 
insulina aos seus tecidos alvo. O uso regular da acarbose tem se 
mostrado seguro, considerando que os poucos efeitos adversos 
se limitam aos sintomas gastrintestinais. Ao contrário do que 
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é observado com alguns outros hipoglicemiantes orais, como 
as sulfonilureias e as tiazolidinedionas, a acarbose não induz 
o ganho de peso, o que constitui um fator de risco associado a 
complicações cardiovasculares23,24.

No estudo UKPDS, o risco do desenvolvimento do infarto 
do miocárdio não foi significantemente reduzido nos pacientes 
tratados com sulfonilureias ou insulina11. Além do mais, estudos 
epidemiológicos têm associado o aumento do risco cardiovas-
cular à glicemia pós-prandial que ocorre principalmente em 
fases subclínicas da doença e evidências indicativas de que a 
redução da glicemia pós-prandial é potencialmente útil para a 
prevenção das alterações cardiovasculares foram demonstradas 
pelo estudo STOP-NIDDM, cujos resultados mostraram bene-
fícios cardiovasculares ao reduzir a hiperglicemia pós-prandial 
com a acarbose24.

Tiazolidenidionas: As tiazolidinedionas ou “glitazonas” 
fazem parte de uma classe de drogas que reduzem a resistência 
periférica à insulina por aumentar a sensibilidade da insulina aos 
seus receptores em fígado, músculo e tecido adiposo, motivo 
pelo qual são denominadas como drogas sensibilizadoras 
da insulina. Seus efeitos ocorrem através da sua ligação aos 
receptores nucleares específicos conhecidos como receptores 
ativados do proliferador de peroxisomos (PPAR), que resultam 
na formação de um heterodímero com o receptor X do ácido 9 
-cis-retinoicoqueativa em várias regiões do ADN a expressão 
de genes nucleares envolvidos com a síntese de transportadores 
de glicose, enzimas envolvidas com a neoglicogenese e a 
homeostase lipídica. Sua ação é relacionada a uma redução 
dos ácidos graxos circulantes, aumento da lipogênese, estímulo 
de produção de adiponectina, redução da resistina e de TNF 
alfa que, conjuntamente, resultam na redução da resistência à 
insulina e da lipotoxicidade. Considerando que a resistência 
à insulina é uma das principais alterações fisiopatológicas do 
DM2, sua ação em reduzi-la se traduz clinicamente em uma 
melhoria do controle glicêmico e lipídico. As glitazonas podem 
ser utilizadas tanto em monoterapia como em combinação a 
drogas secretagogas da insulina25,26.

Em vários estudos clínicos randomizados de longa 
duração, as glitazonas se mostraram eficazes em melhorar 
o controle glicêmico reduzindo significativamente as 
alterações microvasculares, sendo, entretanto, a redução 
de eventos macrovasculares menos evidente, apesar de que 
estudos que utilizaram a pioglitazona demonstraram uma 
redução significativa da espessura da camada íntima média 
e das placas de ateroma. As principais vantagens do uso das 
glitazonas são: eficácia terapêutica em reduzir a glicemia 
e a hipertrigliceridemia e aumentar discretamente o HDL, 
facilidade posológica e a redução da resistência à insulina, que 
é uma das principais alterações fisiopatológicas do DM2. O 
aumento de peso corporal, a anemia, o maior risco de fraturas 
e de osteoporose em mulheres, o edema que contraindica o 
seu uso em pacientes em insuficiência cardíaca grau 3 ou 4 
e maior risco de desenvolver câncer de bexiga constituem os 
seus principais efeitos colaterais descritos25,27,28.

Drogas que agem em incretinas: De desenvolvimento 
mais recente, uma nova classe de fármacos que estimulam 
a sinalização de receptores de hormônios gastrointestinais 
denominados incretinas vêm se mostrado eficazes como 
drogas antidiabéticas. Com base em evidências experimentais 
que demonstram uma importante ação fisiológica da incretina 
glucagon likepeptide 1 (GLP-1) produzida pelas células 
L ileais em resposta à ingestão alimentar na secreção de 
insulina e glucagon pancreáticos, foi desenvolvida uma nova 
abordagem terapêutica para o tratamento do diabetes tipo 2 
que utiliza compostos sintéticos que mimetizam de forma 
mais duradoura ou prolongam a ação do GLP-1 natural 
pelo aumento da vida média plasmática pela inibição de sua 
da enzima degradadora dipeptidil peptidase IV (DPP IV). 
Ao aumentar a ação do GLP-1 que em pacientes DM2 é 
diminuída, o emprego terapêutico destes novos compostos 
tem demonstrado eficácia em melhorar o controle glicêmico 
nestes pacientes, em função de sua ação insulinotrópica e 
bloqueadora da secreção do glucagon27,28.

Incretinomiméticos: Duas substâncias estão atualmente 
comercialmente disponíveis para o tratamento do DM2: 
o exanatide-4, que é um composto natural com estrutura 
estrutural semelhante ao GLP-1 natural, porém resistente 
à ação do DPP-IV, que é encontrado na saliva do lagarto 
Heloderma suspectum (Monstro Gila), e o liraglutite, que é 
um análogo sintético do GLP-1também resistente ao DPP4 
obtido pela adição de uma cadeia natural de ácidos graxos 
à molécula do GLP-1, que permite uma absorção lenta do 
produto e maior estabilidade e proteção renal. Ambas as 
preparações demonstraram em estudos efetividade em reduzir 
os níveis glicêmicos e apresentam como vantagem adicional 
promover uma perda moderada, mas progressiva, do peso 
corporal, quando comparadas ao grupo placebo. A redução 
dos níveis glicêmicos é observada tanto na glicemia de jejum 
como na pós-prandial, restaurando possivelmente a primeira 
fase de secreção da insulina. Estas preparações farmacológicas 
são administradas exclusivamente por meio de injeções por 
via subcutânea. Enquanto o uso recomendado de exanatide 
é de duas aplicações ao dia antes do café da manhã e jantar, 
o liraglutide pode ser aplicado em uma única dose diária. O 
principal efeito colateral dos incretinomiméticos é a náusea, 
que é mais observada em fases iniciais do tratamento e em 
doses posológicas mais elevadas. O risco de hipoglicemias 
é baixo quando usado em monoterapia, pois sua ação é 
glicose-dependente, mas deve ser levado em consideração 
em pacientes que utilizam conjuntamente um secretagogo 
de insulina. Os incretinomiméticos podem ser utilizados em 
monoterapia ou combinados a outras drogas antidiabéticas e 
são contraindicados em pacientes gestantes, com insuficiência 
renal avançada e doenças gastrointestinais, especialmente 
com gastroparesia. Foram relatados casos de pancreatite em 
pacientes utilizando exanatide e liraglutide, mas não existem 
evidências conclusivas da relação destas drogas com o maior 
risco para a pancreatite27,28.
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Inibidores do DPP-4: Apesar de apresentarem menor 
potência de redução dos níveis glicêmicos que os incretino-
miméticos, as gliptinas têm, em contrapartida, a vantagem de 
maior facilidade posológica por serem administradas por via 
oral em uma ou duas dosagens diárias e pela comodidade de 
poder ser ingeridas na forma combinada com a metformina 
em um único comprimido, além de não causar náuseas. Não 
apresenta, entretanto, a vantagem de promover a perda de peso 
como os incretinomiméticos. Os efeitos colaterais são pouco 
frequentes, sendo nos estudos clínicos relatadas apenas raras 
queixas de cefaleia, sintomas gastrointestinais e infecções de 
vias aéreas superiores. Apesar de poderem potencialmente 
inibir outras dipeptildipeptidases envolvidas me outras reações 
metabólicas, não tem sido observada uma interferência em ou-
tras funções metabólicas devido à seletividade das gliptinas ao 
DPP IV. São comercializadas atualmente 3 tipos de gliptinas: 
a vildagliptina (50 mg 2 vezes ao dia), a sitagliptina (100 m 
uma vez ao dia, a saxagliptina (2,5 a 5,0 mg) em 1 dose diária 
e a linagliptina, em doses de 5 mg utilizadas 1 vez ao dia. São 
também disponíveis preparações combinadas das gliptinas com 
diferentes doses de metformina em um único comprimido, 
facilitando a sua posologia28,29.

Inibidores de SGLT2: Os inibidores dos cotransporta-
dores sódio-glicose constituem uma nova classe farmacológica 
recentemente disponível comercialmente para o tratamento do 
diabetes mellitus. A sua ação terapêutica se baseia na redução 
das concentrações de glicose plasmática obtida pelo aumento 
da eliminação de glicose renal (aumento da glicosúria) obtida 
por meio da inibição de farmacológica do transportador sódio-
-glicose 2 no túbulo proximal renal, cujo papel fisiológico pro-
move a reabsorção da glicose filtrada pelo glomérulo renal que 
fisiologicamente. Aumentando a glicosúria, o uso deste fármaco 
permite uma redução das concentrações de glicose plasmática, 
melhorando a resistência à insulina e diminuindo os efeitos de-
letérios conhecidamente associados ao estado de hiperglicemia 
crônica. Uma vantagem adicional do uso desta medicação reside 
em uma redução moderada do peso corporal consequente à perda 
calórica resultante da eliminação da glicose circulante.

Atualmente, 3 produtos desta classe de medicamentos 
estão sendo disponibilizado no mercado mundial: a dapaglifo-
zina, a canaglifosina e a empaglifozina para uso contínuo, cuja 
via de administração é oral, em dose única diária. No Brasil, no 
momento, a única destas drogas disponíveis comercialmente 
é a dapaglifozina, aguardando-se para o próximo ano o lança-
mento das demais. Vários estudos clínicos realizados em fase 
pré-lançamento comercial atestam a eficácia e segurança destes 
produtos. A dapaglifozina é disponível em comprimidos de 10 
mg para ser utilizada em uma dose única diária para uso em 
monoterapia ou combinada ao usos de outros diabéticos orais. 
Estudos em pacientes portadores de diabetes por 12, 24 ou 
52 semanas resultou em redução dos níveis variáveis de A1c 
semelhantes ou superiores a outras drogas antidiabéticas orais. 
Apresentaram como vantagem ao paciente DM2, que usual-
mente é obeso, uma perda de peso entre 2 a 4 kg em relação 

ao placebo ou outros medicamentos comparadores resultante 
de uma perda diária de 200 a 300 kcal promovida pela maior 
glicosúria. Nos estudos, observou-se com uso deste fármaco 
um benefício adicional na redução da pressão arterial sistólica 
(PAS) de até 5 mmHg sem aumento da frequência cardíaca e 
não foi observada hipotensão ortostática. Como efeitos adversos 
descritos em estudos com esta classe de fármaco, observou-se 
maior risco significativo para episódios de hipoglicemias, 
especialmente quando utilizadas em combinação com drogas 
estimuladoras da insulina ou insulina. Outro evento adverso 
relatado em relação ao placebo ou outros fármacos foi a pre-
sença mais frequente de infecções urinárias moderadas ou de 
infecções genitais bacterianas ou fúngicas29.

Como escolher e combinar o antidiabético oral
O diabetes tipo 2 é uma patologia complexa em que 

várias alterações fisiopatológicas estão envolvidas e cuja opção 
terapêutica depende de várias condições clínicas como a idade 
do paciente, o grau de alteração glicêmica, o peso do paciente, a 
presença concomitante de outras comorbidades ou complicações 
da doença, o uso de outros medicamentos, a personalidade do 
paciente, a aderência ao tratamento e a tolerância dos pacientes 
ao antidiabético utilizado. Em pacientes obesos em fases iniciais 
do diabetes, o uso de drogas sensibilizadoras da insulina, como 
a metformina e as glitazonas, é indicado por estarem melhor 
relacionados a alterações fisipatológicas associadas a esta fase 
da doença. Em pacientes com predomínio da glicemia pós-
prandial, o uso de inibidores das α-glicosidades, gliptinase e 
glinidas é indicado por apresentarem um perfil de ação mais 
adequado a esta alteração e em pacientes com um grau mais 
acentuado de deficiência de secreção de insulina são indicados 
os secretagogos da insulina ou a introdução da insulinoterapia. 
Portanto, é importante adequar a fase da história natural da doença 
levando também em consideração a aderência ao tratamento que 
geralmente é relacionada ao grau de facilidade posológica e de 
tolerância ao medicamento (Figura 1). Na Tabela 1 apresentamos 
a eficácia observada em diversos estudos de meta-análise clínicos 
utilizando os AO em monoterapia ou em terapia combinada18,30,31.

Figura 1. Limitações no uso dos agentes antidiabéticos.
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Tabela 1. Agentes antidiabéticos orais disponíveis no Brasil: mecanismos de ação e redução da glicemeia em monoterapia.

Medicamento Mecanismo de ação
Redução de glicemia 

de jejum (mg/dl)
Redução da A1c (%)

Efeitos sobre o peso 
corporal

Sulfonilureias Aumento da secreção de insulina 60-70 1,5-2,0 Aumento

Repaglinida Aumento da secreção de insulina 60-70 1,5-2,0 Aumento

Nateglinida Aumento da secreção de insulina 20-30 0,7-1,0 Aumento

Metformina
Aumento da sensibilidade à insulina 

predominante no fígado
60-70 1,5-2,0 Diminuição

Glitazonas Aumento da sensibilidade no músculo 35-40 1,0-1,5 Aumento

Acarbose Retardo da absorção de carboidratos 20-30 0,7-1,0 Sem efeito

incretinomiméticos
Analogo da incretina estimulando a 

secreção de insulina
30 0,8-1,2 Diminuição

Inibidores da DPP4
Inibem a degradação do GLP1 

aumentando a secreção de insulina 
e redução do glucagon

20 0,6-0,8 Sem efeito

Inibidores da SFLT2 Aumento da glicosúria 30 0,5-1,0 Diminuição

Procurando uniformizar as condutas e obter maior 
eficácia terapêutica visando reduzir as complicações crônicas da 
doença, algumas recomendações e algoritmos são preconizados 
por associações médicas voltadas ao diabetes como a IDF, 
EASD, ADA e a SBD, que têm como estratégia comum o 
maior rigor de manutenção da hemoglobina glicada em níveis 
iguais ou menores que 6,5 e 7,0%, por meio do emprego dos 
diferentes recursos terapêuticos disponíveis. Os algoritmos 
geralmente recomendam a introdução de ações terapêuticas que 
procurem corrigir as causas fisiopatológicas mais ligadas à fase 
da história natural da doença e de uma forma crescente passam 
a adotar um esquema terapêutico mais agressivo à medida que 
o controle metabólico não é alcançado12,13,30.

inSulinoteraPia no Dm2
A insulinoterapia em pacientes DM2 é indicada quando 

as metas do controle glicêmico não é obtido por meio de 
mudanças no estilo de vida e o uso de antidiabéticos orais 
em monoterapia ou em terapia combinada com vários AO. 
Considerando poder existir em vários destes pacientes uma 
reserva pancreática de insulina e que muitos pacientes podem 
apresentar algum temor ou resistência ao uso da insulina, 
a introdução da insulinoterapia poderá ser iniciada pela 
introdução de uma insulina basal em complementação ao 
tratamento com as outras drogas antidiabéticas. Considera-
se basal a insulina neutral protamine Hagedorn (NPH) e os 
análogos de ação prolongada (glargina, detemir ou degludeca) 
por terem um perfil de ação plano sem picos e maior duração 
de ação. A meia-vida da insulina detemir se prolonga de 
acordo com o aumento da dose. Apesar de que a eficácia em 
atingir as metas glicêmicas pelo emprego da insulina NPH 
pode ser alcançada quando adequadamente utilizadas quando 
comparadas à insulinização com análogos de ação prolongada, 

estas exibem maior previsibilidade no controle glicêmico que a 
NPH, além de estarem associadas a menor risco de hipoglicemia 
noturna31-36.

Agentes antidiabéticos orais + insulina basal: Naqueles 
pacientes com DM2 e glicemia de jejum persistentemente elevada, 
com HbA1c acima do valor alvo máximo desejável, apesar do uso 
de doses máximas de terapêutica oral combinada (dois ou três 
antidiabéticos orais (ADOs), a insulinoterapia deve ser iniciada. 
Quando do início da insulinoterapia combinada, a medicação 
oral deve ser mantida na mesma dosagem (eventualmente 
reduzida). Uma única dose de insulina NPH ou análogo de 
ação prolongada (glargina ou detemir) ao deitar é considerada a 
estratégia preferencial para início de insulinoterapia no DM2 em 
uso de ADO. Nessa estratégia, é habitual descontinuar o uso de 
secretagogos por via oral. Entretanto, poderá ser benéfico manter 
os agentes sensibilizadores da insulina em combinação com a 
insulinoterapia. A terapia combinada de insulina e metformina 
ou insulina e glitazonas (pioglitazona) tem permitido controle 
glicêmico efetivo com doses menores de insulina. Entretanto, cabe 
ressaltar que a terapêutica combinada de glitazonas e insulina está 
associada a aumento do peso corporal e edema, podendo aumentar 
o risco de insuficiência cardíaca congestiva (ICC)32,33.

Insulinoterapia plena no DM2: Nos pacientes com DM2 
em tratamento combinando drogas orais e insulina basal cujos 
controles estão inadequados deve-se partir para a insulinização 
plena, na qual há vários esquemas. Na insulinização plena 
existe a necessidade de fornecer insulina basal para cobrir 
as necessidades de insulina entre as refeições e bloquear 
a gliconeogênese hepática. Ao mesmo tempo, é essencial 
administrar uma insulina de ação rápida (insulina Regular 
ou R) ou ultrarrápida (lispro, asparte ou glulisina) antes das 
refeições durante o dia para cobrir as incursões glicêmicas 
pós-prandiais (boluspréprandial). Portanto, para que possamos 
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disponibilizar uma insulinização adequada, deveremos utilizar 
esquemas que utilizem concomitantemente insulinas de ação 
e rápida. A forma mais tradicional utilizando insulina NPH e 
rápida consiste na administração de uma dose noturna ao deitar 
(insulina bedtime) ou de duas doses (antes do café e ao deitar) de 
NPH suplementada de doses de insulina rápida ou ultrarrápida 
antes das refeições principais (duas a três doses diárias), 
sendo o esquema de insulinização determinado pelos hábitos 
alimentares, atividade física do paciente e pela monitorização 
das glicemias capilares basal, pré- e pós-prandiais do paciente. O 
esquema preferencial atualmente preconizado é a insulinização 
basal/bolus, que consiste na administração de uma ou duas 
doses de insulina basal complementadas por bolus de análogos 
de insulina ultra rápida antes das refeições monitoradas pelas 
glicemias capilares determinadas em glicosímetros realizadas 
antes das refeições principais. O uso de bombas portáteis 
de infusão contínua de insulina se baseia no esquema basal/
bolus, sendo a insulinização basal realizada por uma infusão 
subcutânea contínua complementada por infusão em bolus 
comandada realizada pelo paciente no painel da bomba de 
insulina. Para os pacientes que necessitam de ambos os tipos de 
insulinas e que não desejem ou não possam fazer a mistura de 
NPH com regular ou NPH com os análogos ultrarrápidos (lispro 
e asparte), pré-misturas de insulinas de ação rápida (regular) 
ou ultrarrápida (análogos da insulina: lispro ou asparte) com 
as de ação intermediária estão disponíveis nas proporções 
75/25, 70/30 e 50/50% de insulina lenta/rápida. As associações 
de insulinas ou de análogos podem ser administradas duas 
ou três vezes ao dia: antes do café da manhã e do jantar ou 
antes das três refeições principais. As combinações de doses 
fixas de insulina nas pré-misturas constituem uma maneira 
mais simples de fornecer as insulinas basal e prandial, mas 
não permitem que a dosagem de cada componente possa ser 
ajustada separadamente34-36.

como Prevenir a macroangioPatia DiaBética?
Apesar de ser reconhecida a existência de uma ligação entre 

hiperglicemia e risco cardiovascular e de ter sido demonstrada uma 
relação direta do risco com a elevação dos níveis de hemoglobina 
glicada, poucas eram as evidências obtidas por estudos clínicos 
que indicam que o controle glicêmico permitia reduzir a incidência 
das complicações cardiovasculares. No estudo UKPDS, apesar de 
se mostrar efetivo em reduzir as complicações microvasculares, 
a redução dos níveis de hemoglobina glicada de 8% para 7% não 
mostrou uma significante diminuição dos eventos cardiovasculares 
em uma primeira análise, exceto em um subgrupo de pacientes 
tratados com metformina, cujo risco cardiovascular foi menor11. 
Para melhor elucidar a discrepância entre nos resultados dos 
benefícios da manutenção do bom controle glicêmico entre os 
riscos macro e microvasculares, foram realizados em seguida uma 
série de novos estudos clínicos utilizando um melhor desenho 
do estudo e introdução de novas drogas antidiabéticas e o uso 
concomitante de uma terapêutica que visava reduzir outros fatores 
de risco cardiovasculares associados ao diabetes e a síndrome 

metabólica. No estudo Steno, que comparou não somente o 
controle glicêmico, mas também a intensificação do tratamento de 
todos os fatores de risco, como dislipidemia e hipertensão arterial, 
foi demonstrada redução do risco cardiovascular e de eventos 
microvasculares em torno de 50%37. Vale lembrar que estes dois 
estudos foram realizados em pacientes recém-diagnosticados.

Dos estudos que utilizaram por longo prazo um 
controle glicêmico associado ao tratamento da hipertensão 
e da dislipidemia, destacaram-se três importantes estudos 
que compararam o tratamento intensivo vs. convencional da 
glicemia em relação específica aos desfechos cardiovasculares: 
o ACCORD (Action to Control Cardivascular Risk in 
Diabetes)38, o ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular 
Disease: Preteraxand Diamicron Modified Release Controlled 
Evaluation)39 e o VADT (Diabetes Trial of Glicemic 
Controland Complications in Diabetes Mellitus Type 2)40. As 
características dos participantes dos estudos são típicas de 
adultos com diabetes do tipo 2: idade de 60 a 66 anos, duração 
do diabetes de 8 a 10 anos, e média da hemoglobina glicada de 
7,2% a 9,5%. Aproximadamente de 30 a 40% tinham história 
de doença macrovascular prévia e os 3 estudos analisaram o 
efeito do controle glicêmico intensivo em pacientes com ou 
sem doença macro vascular preexistente.

No estudo ADVANCE, os desfechos foram compostos 
de eventos micro e macrovasculares e as bases fisiopatológicas 
das complicações são diferentes. Além disso, neste estudo, 
outros fatores de risco não foram bem controlados: metade 
dos pacientes não recebeu aspirina e/ou estatina. No estudo 
ACCORD, o seguimento mais curto, devido à suspensão 
do grupo intensivo, acabou sendo um fator limitante e a 
combinação de drogas para alcançar o controle glicêmico 
ideal foi bastante evidente (tiazolidinedionas, sulfonilureias, 
metformina e insulina), o que pode causar sérios eventos 
adversos. A causa inesperada do aumento da mortalidade 
no grupo intensivo não ficou esclarecida, apesar da elevada 
combinação de drogas e do aumento da hipoglicemia neste 
grupo41. No estudo VADT, em ambos os grupos, todos os 
participantes foram tratados rigorosamente da hipertensão e 
da dislipidemia, a dieta e a mudança dos hábitos de vida foram 
intensificados, e mesmo assim a diferença de 1,5% na A1c entre 
os grupos intensivo e convencional não se mostrou significativa 
na redução dos eventos cardiovasculares entre os dois grupos.

Contrariando as expectativas previstas, como observa-
do no estudo UKPDS, a contribuição do controle da glicemia 
na redução dos eventos macrovasculares nestes estudos foi 
muito pequena, pelo menos nos primeiros anos de tratamento, 
observando-se no estudo ACCORD maior risco de mortalidade 
de pacientes no grupo com tratamento intensivo e rigoroso do 
controle glicêmico. Por outro lado, uma informação discrepante 
a estes resultados foi obtida quando pela análise dos resultados 
obtidos de um grupo de pacientes arrolados no estudo UKPDS 
que continuaram a ser acompanhados por 10 anos adicionais, 
que indicou uma redução estatisticamente significante de com-
plicações cardiovasculares42 (Tabela 2).
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Tabela 2. Grandes estudos clínicos realizados na última década: características dos pacientes incluídos e desfechos.

UKPDS† 
(n = 3867)

ADVANCE‡ 
(n = 11,140)

ACCORD§ 
(n = 10,251)

VADT# 
(n = 1791)

Progressão da Doença

Duração do diabetes (anos) 0 8 10 11,5

Média da HbA1c iniciai (%) 7,1 7,5 8,3 9,4

Média da GJ inicial 
(mmol/L)

144 153 174,6 205,2

Idade média (anos) 53 66 62 60

Microangiopatia ↓ ↓ ↓= =

Macroangiopatia ↓ = ↑ =
GJ: Glicemia jejum; † UKPDS Group. Lancet 1998;352:837-853; ‡ ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med 2008;358:2560-2572; 
§ ACCORD Study Group. N Engl J Med 2008;358:2545-2559; # Meyers C, et al. Am J Cardiol 2006;98:63-65.

liçõeS aPrenDiDaS DoS granDeS eStuDoS clínicoS

A análise conjunta dos dados obtidos dos novos estudos 
clínicos trouxe vários ensinamentos para o estabelecimento 
de uma atualização das metas para o tratamento que deverão 
ser individualizadas, especialmente em relação aos pacientes 
idosos, com complicações cardiovasculares:

1. O tratamento do diabetes não deve ser restrito ao 
bom controle glicêmico, mas também do tratamento 
concomitante dos fatores de risco não glicêmicos 
que acompanham o diabetes, como hipertensão, 
dislipidemia e hipercoagulabilidade. Portanto, fica 
bem clara a necessidade do uso de aspirina, estatina 
e de hipotensores para que seja obtida uma redução 
do risco, além da mudança de hábitos (cessar o 
tabagismo, a pratica de esportes e perda de peso)30,31,37.

2. É de suma importância também o rastreamento 
precoce da doença aterosclerótica no diabetes, por 
meio de dosagens bioquímicas e de métodos de 
imagem como o escore de cálcio e a ultrassonogra-
fia das carótidas com a medida do CIMT, princi-
palmente na detecção da aterosclerose subclinica43.

3. Fica também clara a necessidade de se tratar o 
diabetes intensivamente desde o seu início, uma vez 
que o controle mais rigoroso da glicemia introduzido 
após um tempo decorrido da doença em que as 
complicações já tenham se instalado não se mostrou 
eficaz em reduzir o risco cardiovascular. A avaliação 
do estudo UKPDS após 10 anos mostrou uma contínua 
redução no risco de complicações microvasculares, 
de infarto do miocárdio e morte de qualquer causa no 
grupo que foi tratado intensivamente ao diagnóstico, 
apesar da perda do controle glicêmico com o passar 
do tempo42. A ideia sugerida pelos resultados destes 
estudos (Accord, Advance e VADT) é a de que 
existe uma “memória metabólica”, hipótese feita 
por Ceriello et al.44, em que o tratamento adequado 

começou tarde demais em pacientes com diabetes há 
muitos anos, já com uma memória metabólica ruim. 
A memória metabólica é um mecanismo no qual 
os produtos da glicação avançada são capazes de 
modificar o DNA da mitocôndria em determinados 
tecidos, levando a uma série de reações com produção 
excessiva de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio 
que vão levar às complicações crônicas do diabetes, 
e este processo não se modifica facilmente com o 
tratamento44.

4. Uma análise posterior dos estudos RECORD e 
ACCORD complementados de outros estudos 
prospectivos demonstraram que o aumento 
da mortalidade de pacientes diabéticos com 
coronariopatias e idosos está provavelmente 
relacionado ao maior risco de hipoglicemias e 
que pacientes com valores de hemoglobina muito 
baixos apresentam riscos compatíveis com os 
observados em pacientes com hemoglobinas 
glicadas elevados41,45.

5. É importante ter cautela em relação ao desenvolvi-
mento de hipoglicemias e outros eventos adversos 
em pacientes com outras comorbidades ou em 
uso de polifarmacos devido à possível interação 
medicamentosa12,41.

6. As metas de hemoglobinas glicadas atualmente 
preconizadas em guidelines conjuntas da ADA/
EASD consideram que as metas de controle 
glicêmico determinado pela hemoglobina deverão 
ser individualizadas em pacientes idosos, com 
comorbidades, que incluem os pacientes com 
alterações cardiovasculares estabelecidas, 
admitindo-se metas de A1c um pouco mais 
elevadas (entre 7 e 8%) por apresentarem maior 
risco para hipoglicemias, que constitui um fator de 
mortalidade, devendo-se avaliar o custo-benefício 
do controle glicêmico muito rigoroso12.
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Os sinais e sintomas cardiovasculares das doenças de tiroide 

são achados clinicamente relevantes que acompanham tanto o 

hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo. Com o conhecimento 

dos mecanismos celulares da ação dos hormônios da tiroide 

no coração e no sistema cardiovascular, podemos entender as 

alterações no débito cardíaco, contratilidade miocárdica, pressão 

arterial, resistência vascular e distúrbios do ritmo que resultam 

da disfunção da tiroide. A importância do reconhecimento dos 

efeitos da doença da tiroide sobre o coração também vem da 

observação de que a normalização da função da tiroide reverte as 

alterações hemodinâmicas. Nesta revisão, discutiremos os testes 

de função da tiroide necessários para o diagnóstico, bem como o 

tratamento necessário para restaurar o estado de eutiroidismo. A 

avaliação da função da tiroide em pacientes com doenças crônicas 

é difícil, especialmente pacientes na Unidade de Terapia Intensiva. 

Muitos destes pacientes têm baixos níveis séricos tanto de tiroxina 

(T4) quanto de triiodotironina (T3), e os seus níveis séricos de 

tirotropina (TSH) também podem estar baixos. Apesar destas 

anormalidades, o tratamento desses pacientes com hormônio 

tiroidiano, além de controverso, parece ser de pouco benefício, 

inclusive podendo ser deletério. É possível que as alterações nas 

funções da tiroide durante doenças graves sejam protetoras, pois 

previnem excessivo catabolismo tecidual. Nós também revisamos 

as alterações no metabolismo do hormônio tiroidiano e o seu 

tratamento em pacientes com alterações dos testes de função 

tiroidiana induzidos por amiodarona.

marIstela CamarGo monaChInI1

DoençaS Da tiroiDe e o coração

1 Doutora em medicina pela FMUSP. Médica Cardiologista e Membro da Comissão Diretora do Centro de Cardiologia - Hospital Sírio - 
Libanês, São Paulo - SP. Brasil.
Endereço para correspondência:

Maristela Camargo Monachini. Centro de cardiologia - Hospital Sírio Libanês, São Paulo -SP, Brasil. Rua Barata Ribeiro, nº 398, conj. Bela 
Vista. São Paulo - SP. Brasil. CEP: 01308-000.

Telefone: (011) 3258-4045. Fax: (011) 3258-4045.

The cardiovascular signs and symptoms of thyroid disease are 

clinically relevant findings that accompany both hyperthyroidism 

and hypothyroidism. On the basis of the understanding of the 

cellular mechanisms of thyroid hormone action on the heart and 

cardiovascular system, it is possible to explain the changes in cardiac 

output, cardiac contractility, blood pressure, vascular resistance, 

and rhythm disturbances that result from thyroid dysfunction. The 

importance of the recognition of the effects of thyroid disease on the 

heart also derives from the observation that restoration of normal 

thyroid function most often reverses the abnormal cardiovascular 

hemodynamics. In the present review, we discuss the appropriate 

thyroid function tests to establish a suspected diagnosis as well as 

the treatment modalities necessary to restore patients to a euthyroid 

state. Assessment of thyroid function in patients with nonthyroidal 

illness is difficult, especially among those hospitalized in an 

intensive care unit. Many of them have low serum concentrations 

of both thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3), and their serum 

thyrotropin (TSH) concentration also may be low. Despite these 

abnormalities, treatment of these patients with thyroid hormone, 

while controversial, appears to be of little benefit, and may be 

harmful. It is possible that the changes in thyroid function during 

severe illness are protective in that they prevent excessive tissue 

catabolism. We also review the alterations in thyroid hormone 

metabolism and the approach to the management of patients with 

amiodarone-induced alterations in thyroid function tests.
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thyroiD DiSeaSe anD the heart

Descriptors: hyperthyroidism, hypothyroidism, tachyar-
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Descritores: hipertiroidismo, hipotiroidismo, taquiarritmias, 
tiroide.
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Muitos dos sinais e sintomas mais característicos e 
comuns das doenças da tiroide são secundários 
aos efeitos do hormônio tiroidiano no coração e 

no sistema cardiovascular1,2. Tanto o hipertiroidismo quanto 
o hipotiroidismo produzem alterações na contratilidade 
cardíaca, no consumo de oxigênio pelo miocárdio, no débito 
cardíaco, pressão arterial e resistência vascular sistêmica. 
Estas alterações são reversíveis após o tratamento da doença 
tiroidiana.

As doenças da tiroide são comuns. Estatísticas 
atuais estimam que atinja 9 a 15% das mulheres adultas, e 
uma porcentagem menor de homens3. A maior prevalência 
em mulheres resulta do mecanismo autoimune das formas 
mais comuns de doença da tiroide, doenças de Graves e de 
Hashimoto4. No entanto, na população acima de 70 anos, a 
incidência em homens se iguala à das mulheres.

açõeS Do hormônio tiroiDiano

Tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) são sintetizados pela 
glândula tiroide, em resposta ao hormônio estimulante da tiroide 
(TSH), produzido pela hipófise. A glândula tiroide secreta T4, 
que é convertido em T3 através da 5’-monodeiodinação no 
fígado, rim e músculo esquelético5.

O T3 (e não o T4) é transportado para o miócito, 
exercendo suas ações através da ligação aos receptores 
nucleares de hormônio tiroidiano, aumentando a contratilidade 
miocárdica e o relaxamento diastólico do coração.

O T3 leva também à diminuição da resistência vascular 
(RVS), aumento da frequência cardíaca (FC) e aumento do 
volume sanguíneo (Figura 1).

No hipertiroidismo, estes efeitos combinados aumentam 
o débito cardíaco de 50 a 300% em relação a indivíduos 
normais. O contrário acontece no hipotiroidismo, sendo que 
o débito cardíaco pode diminuir de 30 a 50%, a complacência 
arterial está reduzida e a resistência vascular aumentada. 
No hipertiroidismo, a RVS diminui e o volume sanguíneo 
e a perfusão periférica aumentam. A observação de que o 
hipertiroidismo está associado a um aumento da vascularidade 
sugere que o T3 possa aumentar a densidade capilar via 
aumento da angiogênese6.

O sistema renina-angiotensina-aldosterona tem um 
papel importante na regulação da pressão arterial. O hormônio 
tiroidiano diminui a RVS, e a pressão arterial média. Esta 
queda é sentida pelo aparelho justaglomerular, aumentando 
a síntese e secreção de renina. O T3 também estimula 
diretamente a síntese do substrato de renina no fígado. Desta 
forma, ao mesmo tempo que o hormônio tiroidiano diminui a 
RVS e a pós-carga, ele também aumenta a secreção de renina 
e aldosterona, levando ao aumento do volume sanguíneo e 
da pré-carga, contribuindo para o aumento característico 
do débito cardíaco7. Ao contrário, no hipotiroidismo ocorre 
elevação da pressão arterial diastólica, queda do débito 
cardíaco e diminuição da pressão de pulso. A elevação da 
pressão diastólica ocorre com baixos níveis de renina e é uma 
forma sensível a sódio de hipertensão8.

A expressão dos genes do pró-hormônio do peptídeo 
natriurético (BNP) é regulada pelo hormônio tiroidiano, 
sendo alterado por mudanças na pressão arterial e função 
cardíaca. As concentrações de eritropoetina estão elevadas no 
hipertiroidismo e diminuídas no hipotiroidismo (explicando 
a anemia normocrômica e normocítica encontradas nestes 
pacientes).

O hipertiroidismo leva à hipertrofia miocárdica, 
inicialmente pelo aumento da sobrecarga volêmica. 
O hormônio tiroidiano também regula a expressão 
gênica no miócito cardíaco (Tabela 1)9. Melhora o 
relaxamento miocárdico, por meio do aumento da atividade 
Ca++ - ATPase no retículo sarcoplasmático, e inibição da 
fosfolambana, a sua inibidora2. Leva a aumento da síntese 
da miosina α de cadeia pesada, com alta atividade de 
ATPase e diminuição da miosina β, com baixa atividade 
de ATPase. Os receptores β-adrenérgicos são também 
regulados positivamente pelo hormônio tiroidiano.

Os genes que regulam a atividade do nó sinusal são 
positivamente regulados pelo T3. O aumento da frequência 
cardíaca (FC) de repouso no hipertiroidismo ocorre por 
meio deste mecanismo. Esta elevação da FC e do volume 
sanguíneo aumentam a incidência de fibrilação atrial no 
hipertiroidismo.

O hipertiroidismo se assemelha a um estado hipera-
drenérgico. No entanto, não há evidências de que o excesso 
de hormônio tiroidiano aumente a sensibilidade do coração 
à estimulação adrenérgica10. Além disso, no hipertiroidismo 
os níveis de catecolaminas estão diminuídos ou normais, 

Figura 1. Efeitos do hormônio tiroidiano na hemodinâmica 
cardiovascular. Modificado de Klein & Ojamaa1.

O hormônio tiroidiano diminui a resistência periférica 
por meio do efeito direto no músculo liso arteriolar, 
promovendo queda da pressão arterial média, que leva 
à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
aumentando a reabsorção de sódio pelos rins. O T3 também 
aumenta a síntese de eritropoetina, levando a aumento 
nos glóbulos vermelhos. Estas alterações, em conjunto, 
promovem aumento no volume sanguíneo e na pré-carga. 
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A dislipidemia, associada à hipertensão diastólica, leva 
à aterosclerose e aumento do risco cardiovascular.

hiPertiroiDiSmo

Muitos dos sinais e sintomas dos pacientes com 
hipertiroidismo estão relacionados ao coração e ao sistema 
cardiovascular. O excesso de hormônios tiroidianos manifesta-se 
com palpitações, taquicardia, intolerância a exercício, dispneia 
a esforços, pressão de pulso alargada e aumento da incidência 
de fibrilação atrial. A contratilidade miocárdica, frequência 
cardíaca de repouso e o debito cardíaco estão elevados. O 
débito cardíaco aumenta de 50 a 300%, como consequência do 
aumento da FC, contratilidade miocárdica e volume sanguíneo, 
além da queda d RVS (Figura 1).

Em pacientes com hipertiroidismo, ocorre a intolerância 
ao exercício, pela inabilidade de aumentar ainda mais a FC e 
fração de ejeção, e diminuição maior da RVS. Em pacientes ido-
sos, e naqueles com hipertiroidismo grave ou de longa duração, 
ocorre também fraqueza muscular esquelética e respiratória.

fiBrilação atrial

Taquicardia sinusal está presente em quase todos os 
pacientes com hipertiroidismo. A fibrilação atrial (FA) ocorre 
de 2 a 20% dos pacientes.

A FA é reversível com o tratamento do hipertiroidismo. 
Os β bloqueadores são a droga de escolha para o tratamento 
da FA em pacientes com hipertiroidismo, até que o estado 
eutiroidiano seja restaurado18.

A anticoagulação em pacientes com hipertiroidismo e 
FA é controversa1. A maior parte dos pacientes é jovem e sem 
comorbidades, e o ritmo sinusal é restaurado de 2 a 3 meses, 
período em que o estado de eutiroidismo é restaurado. Deve-se 
pesar o risco-benefício da anticoagulação neste grupo de pa-
cientes. O uso de aspirina para reduzir os riscos de eventos 
tromboembólicos oferece uma alternativa segura.

hiPotiroiDiSmo

Os sinais e sintomas mais comuns do hipotiroidismo são: 
bradicardia, hipertensão diastólica, estreitamento da pressão de 
pulso, intolerância ao frio e cansaço. O hipotiroidismo clínico 
afeta 3% da população feminina adulta e leva ao aumento da 
RVS, diminuição da contratilidade miocárdica, diminuição 
do débito cardíaco, aterosclerose acelerada e doença arterial 
coronariana19.

Nos pacientes com hipotiroidismo, pode ocorrer prolon-
gamento do intervalo QT, predispondo o paciente a arritmias 
ventriculares. Estas arritmias são reversíveis com o tratamento 
de hipotiroidismo.

Pacientes com hipotiroidismo podem apresentar 
derrames pericárdico e/ou pleural ricos em proteínas, que 
regridem após a reposição de tiroxina (T4).

reforçando a hipótese de que esta alteração seja secundária aos 
efeitos diretos dos hormônios tiroidianos sobre o coração e o 
sistema cardiovascular.

A diminuição da complacência arteriolar tem sido 
relatada no hipertiroidismo, a despeito da queda da RVS11,12. 
No hipertiroidismo, ocorre um aumento da pressão sistólica, 
que pode ser crítico nos pacientes idosos, com doença 
aterosclerótica. O hipertiroidismo é uma das causas da 
hipertensão sistólica, que é a forma mais comum de hipertensão. 
No hipotiroidismo, a disfunção endotelial e a diminuição do 
relaxamento das células musculares lisas vasculares levam 
ao aumento da RVP13. Estas alterações são responsáveis pela 
hipertensão diastólica presente em 30% dos pacientes com 
hipotiroidismo. A reposição do hormônio tiroidiano reverte 
estas alterações e controla a pressão arterial.

Doença Da tiroiDe e hiPertenSão Pulmonar

Hipertensão pulmonar tem sido demonstrada em pacien-
tes com hipertiroidismo7,13. Os efeitos do hormônio tiroidiano 
que levam à diminuição da RVS não ocorrem na vascularização 
pulmonar. Estas alterações são reversíveis após tratamento da 
tiroide14.

Existem evidências de que pacientes com hipotiroidismo 
também possam apresentar hipertensão pulmonar15. A associa-
ção entre hipotiroidismo e hipertiroidismo com hipertensão 
pulmonar parece se dever a mecanismos autoimunes.

efeitoS DoS hormônioS tiroiDianoS no 
metaBoliSmo De líPiDeS

Pacientes com hipotiroidismo apresentam (em 90% 
dos casos) hipercolesterolemia, com elevação dos níveis de 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e apolipoproteína B16.

Os mecanismos descritos para estas alterações incluem 
diminuição do clearance do LDL por uma redução do número 
de receptores de LDL no fígado, além da diminuição de 
atividades dos receptores17. O catabolismo do colesterol para 
a bile também está diminuído, contribuindo para a elevação de 
colesterol sérico associada ao hipotiroidismo.

Tabela 1. Efeitos do hormônio na expressão gênica 
cardíaca. Modificado de Klein & Danzi9.
Regulados Positivamente Regulados Negativamente

Cadeia α de miosina pesada Cadeia β de miosina pesada

Ca++ -ATPase no retículo 
sarcoplasmático

Fosfolambana

Na+/K+ -ATPase
Subunidades catalíticas de 
adenil-ciclase

Receptor β 1-adrenérgico
Receptor α 1 de hormônio 
tiroidiano

Hormônio natriurético atrial Bombas de troca de Na+/Ca++
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amioDarona e função tiroiDiana

A amiodarona é rica em iodo, e pode causar alterações 
na função da tiroide, levando tanto ao hipotiroidismo (5 a 
25% dos pacientes), quanto ao hipertiroidismo (2 a 10% dos 
pacientes)20.

A amiodarona inibe a conversão de T4 para T3, como 
resultado da inibição da atividade da 5’ - deiodinase. O iodo 
liberado do metabolismo da amiodarona pode inibir diretamente 
a função tiroidiana, levando ao hipotiroidismo induzido pela 
amiodarona (Figura 2). Doença pré-existente da tiroide e 
tiroidite de Hashimoto são fatores de risco para o hipotiroidismo 
induzido por amiodarona. Estes pacientes devem ser tratados 
com levotiroxina (T4). Sendo que o tratamento não prejudica 
o efeito antiarrítmico, da amiodarona. Na verdade, os efeitos 
do T4 parecem ser independentes dos efeitos da amiodarona 
no metabolismo da tiroide.

função Da tiroiDe em DoençaS não tiroiDianaS

A avaliação da função tiroidiana em pacientes críticos é 
difícil. Geralmente, os níveis de tiroxina (T4) são baixos, e de 
triiodotironina (T3) e da tirotrofina sérica (TSH) também podem 
ser baixos. Existem evidências de que estes pacientes possam 
adquirir um quadro de hipotiroidismo central transitório21.

Existe uma possibilidade de que as alterações na função 
da tiroide diante de uma doença grave sejam protetoras, pois 
elas evitam excessivo catabolismo tecidual.

A grande maioria dos pacientes hospitalizados tem 
baixos níveis séricos de T3 (Figura 3). Enquanto o T4 é 
produzido apenas na tiroide, 80% do T3 circulante é produzido 
perifericamente, pela 5’-deiodinação de T4 para T3, uma reação 
catalisada pela 5’monodeiodinase no fígado e no rim.

Figura 2. Ações da amiodarona no metabolismo dos hormônios da 
tiroide.

A incidência de hipertiroidismo induzido por amioda-
rona varia diretamente com a duração do tratamento.

Existem dois tipos de hipertiroidismo induzido por 
amiodarona: o que ocorre em pacientes com doença pré-
existente da tiroide e bócio (geralmente em regiões com baixa 
ingestão de iodo) e outro, que é secundário a um processo 
inflamatório, que causa aumento da liberação de hormônios da 
tiroide, em uma glândula que era previamente normal.

O manuseio dos pacientes com hipertiroidismo induzido 
por amiodarona pode ser difícil. É importante as dosagens séricas 
de TSH, T4 total e livre e T3 total, assim como dos anticorpos 
antitiroide (antiperoxidase e antitiroglobulina). O tratamento 
inclui uso de altas doses de Tiamazol ou Propiltiouracil. Como 
outras formas de tiroidite, a fase de hipertiroidismo pode ser 
seguida por um período de hipotiroidismo clínico e químico.

Não é infrequente que pacientes tratados com amiodarona 
também sejam anticoagulados com Coumadin. Nestes pacientes, 
o tempo de protombina deve ser acompanhado com uma frequên-
cia maior, pela grande variabilidade apresentada na sua dosagem.

Figura 3. Alterações nos testes de função tiroidiana em paciente com 
doença não tiroidiana, com o aumento de gravidade.

Com a diminuição do aporte de calorias, e na evolução 
de pacientes críticos, ocorre a inibição de atividade a 
5’monodeiodinase, levando à diminuição dos níveis teciduais 
e séricos de T3, e aumento dos níveis séricos de T3 reverso 
(T3r).

Vários mecanismos contribuem para a inibição da 
5’monodeiodinização e consequente diminuição dos níveis 
séricos de T3 em pacientes com doenças não tiroidianas:

• Altas concentrações de cortisol e administração de 
corticoide exógeno.

• Inibidores circulantes da atividade da deiodinase, 
como os ácidos graxos livres.

• Uso de drogas que inibem a atividade da 5’ 
monodeiodinase, como amiodarona e altas doses 
de propranolol.

• Citocinas: fator de necrose tumoral, interferon-alfa, 
NF-KB e interleucina-6.

As concentrações de T4 estão baixas de 15 a 20% dos 
pacientes hospitalizados, e em mais de 50% dos pacientes 
críticos (Figura 3). As concentrações de T4 estão baixas 
principalmente em decorrência das reduções dos níveis séricos 
das proteínas ligadoras de hormônio: globulina ligadora de 
tiroxina (TBG) e albumina (Figura 3).
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Pacientes com doença não tiroidiana grave podem 
adquirir hipotiroidismo central transitório21. A maioria dos 
pacientes com TSH entre 0,05 mU/l e 0,3 mU/L estarão 
eutiroidianos após recuperação da doença. No entanto, 75% 
dos pacientes com níveis séricos de TSH < 0,01 mU/ml 
apresentarão hipertiroidismo. Por outro lado, alguns pacientes 
hospitalizados apresentam elevações transitórias de TSH (até 20 
mU/L), durante a recuperação de doença não tiroidiana. Poucos 
destes pacientes terão hipotiroidismo após a sua recuperação.

Os que apresentam níveis de TSH > 20 mU/L, na 
sua maioria, terão hipotiroidismo permanente, após a sua 
recuperação.

Diante destas evidências, devemos ou não tratar estes 
pacientes?

A reposição de T3 e/ou T4 em pacientes críticos não se 
mostra benéfica22,23. A reposição de T3 resulta em aumento de 
catabolismo com consumo de musculatura esquelética.

Durante e após a cirurgia cardíaca de revascularização 
miocárdica, ocorre queda transitória dos níveis de T323. No 
entanto, não há evidências de que a reposição de T3 e/ou T4 
seja benéfica também neste grupo de pacientes24.

concluSõeS

O hormônio tiroidiano tem ações diretas e indiretas no 
sistema cardiovascular, levando a alterações na hemodinâmica 
cardiovascular, reversíveis após tratamento, tanto no 
hipertiroidismo quanto do hipotiroidismo.

No entanto, as alterações da função da tiroide em 
pacientes críticos, doenças crônicas ou em pós-operatório de 
cirurgia cardíaca, parecem ser protetoras, levando à diminuição 
do catabolismo.

Não há evidências de que a administração de triiodo-
tironina ou tiroxina seja benéfica nestes grupos de pacientes.

Estudos futuros serão necessários para se estabelecer 
recomendações terapêuticas especificas.
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