




iRev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Biênio 2012-2013

Diretoria Da

SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo

ÁLVARO AVEZUM FELIX JOSÉ ALVAREZ RAMIRES MARCELO B. JATENE

AMANDA G. M. R. SOUSA FERNANDA CONSOLIN COLOMBO MARCELO BERTOLAMI

ANGELO AMATO V. DE PAOLA FERNANDO BACAL MARCELO LUIZ C. VIEIRA

ANTONIO AUGUSTO B. LOPES FERNANDO NOBRE MARCUS VINICIUS SIMÕES

ANTONIO CARLOS DE C. CARVALHO FLAVIO TARASOUTCHI MARIA CRISTINA OLIVEIRA IZAR

ANTONIO CARLOS PEREIRA BARRETTO FRANCISCO ANTONIO H FONSECA MARIA TERESA NOGUEIRA BOMBIG

ANTONIO DE PÁDUA MANSUR FRANCISCO RAFAEL M. LAURINDO MARIA VIRGINIA T. SANTANA

ARI TIMERMAN HENRY ABENSUR MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA

AURISTELA ISABEL RAMOS IBRAIM MASCIARELLI PINTO MAX GRIMBERG

BEATRIZ BOJIKIAN MATSUBARA IEDA BISCEGLI JATENE MIGUEL ANTONIO MORETTI

BENEDITO CARLOS MACIEL JOÃO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA NABIL MITRE

BRÁULIO LUNA FILHO JOÃO MANOEL ROSSI NETO NELSON KASINSKY

BRUNO CARAMELLI JOÃO NELSON R. BRANCO ORLANDO CAMPOS FILHO

CAIO DE BRITO VIANNA JORGE EDUARDO ASSEF OTAVIO RIZZI COELHO

CARLOS ALBERTO BUCHPIGUEL JOSÉ CARLOS NICOLAU PAOLA EMANUELA P. SMANIO

CARLOS COSTA MAGALHÃES JOSÉ CARLOS P. MATEOS PAULO ANDRADE LOTUFO

CARLOS EDUARDO ROCHITTE JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA PAULO JOSÉ FERREIRA TUCCI

CARLOS V. SERRANO JR. JOSÉ HENRIQUE ANDRADE VILA PAULO M. PÊGO FERNANDES

CELSO AMODEO JOSÉ LAZARO DE ANDRADE PEDRO SILVIO FARSKY

DALMO ANTONIO R. MOREIRA JOSÉ SOARES JR. RAUL DIAS DOS SANTOS FILHO

DANIEL BORN KATASHI OKOSHI RENATO AZEVEDO JUNIOR

DANTE MARCELO A. GIORGI KLEBER G. FRANCHINI ROMEU SÉRGIO MENEGHELO

DIRCEU RODRIGUES ALMEIDA LEOPOLDO SOARES PIEGAS RUI MANUEL DOS SANTOS PÓVOA

EDSON STEFANINI LILIA NIGRO MAIA ULISSES ALEXANDRE CROTI

EXPEDITO E. RIBEIRO DA SILVA LUIZ ANTONIO MACHADO CÉSAR VALDIR AMBROSIO MOISES

FABIO JATENE LUIZ EDUARDO MASTROCOLA VALTER CORREIA DE LIMA

FAUSTO FERES LUIZ FELIPE P. MOREIRA WILLIAM AZEM CHALELA

conSelho eDitorial

Biênio 2012 – 2013

Presidente: Carlos Costa Magalhães
Vice-Presidente: Francisco Antonio Helfenstein Fonseca
1º Secretário: Rui Manuel dos Santos Povoa
2º Secretário: José Carlos Aidar Ayoub
1º Tesoureiro: Rui Fernando Ramos
2º Tesoureiro: Celso Biagi
Diretora Científica: Fernanda Marciano Consolim Colombo
Diretor de Publicações: João Fernando Monteiro Ferreira
Diretor de Regionais: José Luiz Aziz
Diretor de Promoção
e Pesquisa: Andrei C. Sposito
Diretor de Tecnologia
da Informação: João Manoel Rossi Neto

Diretor de Qualidade
Assistencial: Silas dos Santos Galvão Filho
Diretor do Centro de
Emergências: Agnaldo Pispico
Coordenadores de
Pesquisa: José Luiz Ferreira dos Santos
 José Francisco Kerr Saraiva
 Ricardo Pavanello
Coordenador de
Eventos: Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Coordenador de
Políticas de Saúde: Henry Abensur

Editor Responsável: João Fernando M Ferreira



ii Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Órgão Oficial da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
Publicação Trimestral / Published Quarterly
Dados de Catalogação na Publicação Internacional (CIP)

Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
São Paulo – SP, Brasil. V. 1 – 1991 –
Inclui suplementos e números especiais.
Substitui Atualização Cardiológica, 1981 – 91

1991,   1: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A)
1992,   2: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1993,   3: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1994,   4: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1995,   5: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1996,   6: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1997,   7: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1998,   8: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 4 (supl B), 5 (supl A), 6 (supl A)
1999,   9: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2000, 10: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2001, 11: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2002, 12: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2003, 13: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2004, 14: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2005, 15: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 5 (supl B), 6 (supl A)
2006, 16: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2007, 17: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2008, 18: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2009, 19: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2010, 20: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2011, 21: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2012, 22: 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 supl A)
2013, 23: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A)

ISSN 0103-8559       CDD 16 616.105

RSCESP 72594       NLM W1

                       WG100

        CDU 616.1(05)

Associação Paulista de Bibliotecários / Grupo de Bibliotecários Biomédicos
Normas para catalogação de publicações nas bibliotecas especializadas.

São Paulo, Ed. Polígono, 1972.
Indexada em:

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

(www.latindex.unam.mx)
Impressa no Brasil

Tiragem: 5.650 exemplares

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (ISSN 0103-8559) é editada trimestralmente pela Diretoria de Publicações da 
SOCESP – Avenida Paulista, 2073 – Horsa I, 15º andar Conjunto 1512 - Cerqueira Cesar – São Paulo, SP

CEP: 01311-940 / Tel: (11) 3179-0044 / E-mail: socesp@socesp.org.br / Website: www.socesp.org.br
As mudanças de endereço, a solicitação de números atrasados e as cartas ao Editor deverão ser dirigidas à sede da SOCESP.

É proibida a reprodução total ou parcial de quaisquer textos constantes desta edição sem autorização formal e expressa de seus editoriais.
Para pedidos de reprints, por favor contate: SOCESP – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo / Diretoria de Publicações / 

Tel: (11) 3179-0045 / E-mail: socesp@socesp.org.br
Revisão Bibliográfica: Maria do Carmo Cavarette Barreto / Versão e Revisão em Inglês: Ricardo Silveira

Impressão: Gráfica Regente
Coordenação de Produção/Revisão:



iiiRev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Diretoria DaS regionaiS Da

SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo

Biênio 2012 - 2013
ABCDM  
Presidente: Silvio Cembranelli Neto
Diretor Científico:  Roberto Andres Gomez Douglas
1° Secretário: Rogério Krakauer
2° Secretário: João Parisi Neto
 
Araçatuba 
Presidente: Helena Cordeiro Barroso
Diretor Científico:  Marcio Coutinho da Silveira
1° Secretário: Paulo Francisco M. de Barros
2° Secretário: Lillian Salvador do Amaral Asseis
 
Araraquara 
Presidente: Antonio Carlos Braga de Moraes
Diretor Científico: Joaquim Meireles Resende Filho
1° Secretário: Helio Marques Malavolta
2° Secretário: Edson Akira Kusumoto
 
Araras 
Presidente: Fernando Candido Martins
Diretor Científico:  Jose Joaquim Fernandes Raposo Filho
1° Secretário: Sandra Regina Hurtado
2° Secretário: Antonio Carlos Assumpção
 
Bauru 
Presidente: Christiano Roberto Barros
Diretor Científico: Julio Cesar Vidotto
1° Secretário: Caio Mario de Almeida Pessoa
2° Secretário: Rubens Emil Cury
 
Botucatu 
Presidente: Silméia Garcia Zanati
Diretora Científica: Meliza Goi Roscani
1° Secretário: Daniéliso Renato Fusco
2° Secretário: Ricardo Mattos Ferreira
 
Campinas 
Presidente: Juliano de Lara Fernandes
Diretor Científico: Fabio Rossi Dos Santos
1° Secretário: Daniel Lages Dias
2° Secretário: Aloísio Marchi da Rocha
 
Franca 
Presidente: Luiz Alfredo Husemann Patti
Diretor Científico: Rossini Rodrigues Machado
1° Secretário: Ricardo Pereira C. de Oliveira
2° Secretário: Carlos Alves Pereira
 
Jundiaí 
Presidente: Paulo Alexandre da Costa
Diretor Científico: Luis Anibal Larco Patino
1° Secretário: Alberando Genari Filho
2° Secretário: Elizeu de Sousa Santos

Marília 
Presidente: André dos Santos Moro
Diretor Científico: Ronaldo De Oliveira Junior
1° Secretário: Pascoal Trevizan Neto
2° Secretário: Alexandre Rodrigues
 
Piracicaba 
Presidente: Francisco Ramos Farina
Diretora Científica: Celise Alessandra Sobral Denardi
1° Secretário: Humberto Magno Passos
2° Secretário: Jorge Bertoldi Junior
 
Presidente Prudente 
Presidente: Orlando Henrique de Melo Sobrinho
Diretora Científica: Margaret Assad Cavalcante
1° Secretário: Nabil Farid Hassan
2° Secretário: Henrique Issa Artoni Ebaid
 
Ribeirão Preto 
Presidente: Paulo Cesar Grandini
Diretor Científico: Fernando Nobre
1° Secretário: Moyses de Oliveira Lima Filho
2° Secretário: Antonio Eduardo Pellegrino
 
Santos 
Presidente: Carlos Alberto Cyrillo Sellera
Diretor Científico: William da Costa
1° Secretário: Suely Correa Cardoso dos Santos
2° Secretário: Arnaldo Teixeira Ribeiro
 
São Carlos 
Presidente: José Cesar Briganti
Diretor Científico: Sergio Luis Berti
1° Secretário: João Paulo Marrara
2° Secretário: Roberto Mário Machado Verzola
 
São José do Rio Preto 
Presidente: José Fernando Vilela Martin
Diretora Científica: Maria Helena Mandi Dias Sardilli
1° Secretário: Maria Christiane Valéria B. Braile
2° Secretário: Adriana Pinto Bellini Miola
 
Sorocaba 
Presidente: Otávio Ayres da Silva Neto
Diretora Científica: Cássia Eliane Kusnir
1° Secretário: Márcia Cristina Gambaro Carmignani
2° Secretário: Ned Maciel Oliveira
 
Vale do Paraíba 
Presidente: Fábio Roberto da Silva Baptista
Diretor Científico: Pedro Augusto Pascoli
1° Secretário: Carlos Expedito Bento Leitão
2° Secretário: Bruno Augusto Alcova Nogueira



iv Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

SUMÁRIO – TEMA 1

Edição Anterior:
Como Melhorar o Controle de Doenças Cardiovasculares
Editor Convidado: Álvaro Avezum e Maurício Wajngarten

Prevenção do PCV - Infância e Adolescência
Editor Convidado: José Franciso Kerr Saraiva, Heno Ferreira Lopes e José Luis F. Santos

interaçõeS MeDicaMentoSaS eM carDiologia

eDitor conviDaDo: Dikran arMaganijan e ari tiMerMan

Interações medicamentosas: definições e mecanismos
Drug interactions: definitions and mechanisms
Dikran Armaganijan, Ari Timerman

Interações medicamentosas: tratamento da hipertensão arterial
Drug interactions: treatment of arterial hypertension
Luiz Aparecido Bortolotto

Medicamentos de ação metabólica: estatinas, fibratos e antidiabéticos orais
Drugs of metabolic action: statins, fibrates and oral antidiabetics
Daniel Branco de Araujo, Martha Lenardt Sulzbach, André Àrpàd Faludi

Interações medicamentosas em cardiologia: fármacos antiarrítmicos
Drug interactions in cardiology: antiarrhythmics drugs
Jônatas Melo Neto, Luciana Vidal Armaganijan, Dalmo Antônio Ribeiro Moreira

Terapia personalizada: contribuição da farmacogenômica cardiovascular
Personalized therapy: contribuition of the cardiovascular pharmacogenomics
Rosario Dominguez Crespo Hirata, Thiago Dominguez Crespo Hirata, Dikran Armaganijan, Mario Hiroyuki Hirata

11

17

24

33

41

10 Carta do Editor Convidado

artigoS



vRev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

SUMÁRIO – TEMA 2

Próxima Edição:
Disfunção endotelial
Editores Convidados: Antonio Carlos Palandri Chagas

SiMulação no enSino Da carDiologia

eDitor conviDaDo: Sergio tiMerMan

Simulação clínica em cardiologia
Clinical simulation in cardiology
Luís Augusto Palma Dallan, Ana Paula Quilici, Maria Margarita Castro Gonzalez, José Antonio Franchini Ramires, Sergio 
Timerman

Laboratório de habilidades na capacitação em cardiologia: como estruturar um centro de simulação
Laboratory skills training in cardiology: how to design a simulation center
Ana Paula Quilici, Luís Augusto Palma Dallan, Thatiane Pachioli Polastri, Roberto Kalil Filho, Karen Cristina Abrão, 
Francisco Gutierrez, Sergio Timerman

Avaliação baseada em competências empregando a simulação (Elaboração de protocolos de observação de habilidades 
e de competências empregando a simulação)
Based assessment skills using simulation (Elaboration of protocols observation skills and competencies employing simulation)
Sergio Timerman, Luís Augusto Palma Dallan, Elaine Peixoto, Ana Paula Quilici, Karen Cristina Abrão, Francisco Gutierrez

O papel dos cursos de imersão (BLS, ACLS, PALS, SAVIC)
The role of (BLS, ACLS, PALS, SAVIC) simulation courses
Agnaldo Píspico

55

61

66

72

54 Carta do Editor Convidado

artigoS



vi Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

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 
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PARA VENCER O COLESTEROL 
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O MELHOR EQUIPAMENTO.
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Nas últimas décadas, a pesquisa de novos fármacos aumentou a disponibilidade de medicamentos 
com o intuito de reduzir os sintomas, aumentar a capacidade funcional, melhorar a qualidade de vida e, se 
possível, prolongar a sobrevida.

As mudanças na expectativa de vida aumentaram o número de pacientes com comorbidades, uso 
simultâneo de vários medicamentos e, consequentemente, a ocorrência de interações medicamentosas. Há 
necessidade de novas pesquisas para melhor entendimento dos mecanismos farmacológicos, dos sistemas 
de receptores celulares, das enzimas, da biotransformação, dos sinais de transdução e da variabilidade dos 
polimorfismos genéticos, responsáveis por diferentes respostas ao mesmo tratamento.

A contribuição dos autores, por suas qualidades e objetivos, irá despertar a criatividade e permitir a 
adequação dos esquemas terapêuticos.

Dikran Armaganijan,
Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

Diretor da Divisão Clínica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo - SP. Brasil.

Ari Timerman,
Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Diretor da Divisão de Pós-Graduação e do Serviço Médico Hospitalar do Instituto

Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo - SP. Brasil.
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Com mudanças na expectativa de vida, comorbidades e 

disponibilidade de novos fármacos, aumentou a ocorrência 

de interações medicamentosas por mecanismos farmacoci-

néticos e farmacodinâmicos. Para a biotransformação dos 

medicamentos, os organismos desenvolveram sistemas en-

zimáticos capazes de metabolizar e excretar esses produtos. 

Os polimorfismos genéticos dessas enzimas condicionam 

sua eficiência em metabolizar determinados medicamentos. 

A conjugação com moléculas solúveis em água, adicionadas 

ao medicamento, facilitam sua excreção. Os transportadores 

desempenham importante papel no influxo, efluxo e na excre-

ção de medicamentos através dos sistemas biliar e urinário. 

O tratamento de doenças cardiovasculares frequentemente 

envolve uso de múltiplos fármacos, principalmente nos pa-

cientes idosos e portadores de comorbidades. Nesse sentido, é 

importante o conhecimento dessas interações medicamentosas, 

frequentemente responsáveis pelos insucessos terapêuticos e 

pela ocorrência de efeitos adversos.

dIkran armaganIJan1, arI tImerman2

interaçõeS MeDicaMentoSaS: DefiniçõeS e MecaniSMoS

1 Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diretor da Divisão Clínica do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, São Paulo.

2 Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diretor da Divisão de Pós-Graduação e do Serviço 
Médico Hospitalar do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo.

Endereço para correspondência:
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E-mail: daidpc@hotmail.com

With changes in life expectancy, co-morbidities and the 

availability of new drugs, the occurrence of drug interactions 

by pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms has 

increased. For the bio-transformations of medications the 

organisms have developed enzymatic systems able to metabo-

lize and excrete these products. The genetic polymorphisms of 

these enzymes affect their efficiency in metabolizing certain 

drugs. The combination with water-soluble molecules added 

to the medication facilitates the excretion. Transporters play 

an important role in the inflow, outflow and the excretion of 

medications through the biliary and urinary systems. The 

treatment of cardiovascular diseases often involves the use 

of multiple drugs especially in elderly patients and patients 

with co-morbidities. In this sense, it is very important the 

knowledge about these drugs interactions which are often 

responsible for the therapeutic failure and for the occurrence 

of adverse effects.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):11-16
RSCESP (72594)-2067

Drug interactionS: DefinitionS anD MechaniSMS

Descriptors: cardiovascular diseases, cell membrane, drug 
interactions, metabolic processes, pharmacokinetics.

Descritores: doenças cardiovasculares, farmacocinética, 
interações de medicamentos, membrana celular, processos 
metabólicos.
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Com o aumento da expectativa de vida, a incidência 
simultânea de várias comorbidades e a disponibilidade 
de novos fármacos aumentou a ocorrência de interações 

medicamentosas. O termo interação medicamentosa é definido 
como a mudança na atividade e nos efeitos de um determinado 
medicamento pela presença de outro medicamento ou qualquer 
substância química. As interações ocorrem por mecanismos 
farmacodinâmicos e/ou farmacocinéticos.

Por mecanismo farmacodinâmico, um determinado 
medicamento dificulta ou modifica os efeitos de outro medi-
camento, tanto no receptor celular como no órgão alvo. Nesses 
casos, a interação não ocorre ao nível de absorção, distribuição, 
metabolismo ou eliminação do fármaco.

Por mecanismo farmacocinético, um determinado medi-
camento, no interior do organismo, interfere no trânsito de outro 
medicamento. Nesses casos, pode haver atraso para o início de 
ação do medicamento, redução ou exacerbação de seus efeitos, 
aumento da toxicidade, modificações na excreção e concentra-
ções plasmáticas inadequadas para o efeito terapêutico. Partici-
pam dessa interação os mecanismos de absorção, distribuição, 
metabolismo e excreção do medicamento.

Nos medicamentos administrados por via oral, a in-
teração se inicia na fase de absorção, no interior do intestino 
delgado. Frequentemente, a absorção depende do pH intralu-
minal, da ingestão simultânea de alimentos, do bloqueio ou 
da quelação mecânica e das mudanças na flora intestinal. Na 
distribuição dos medicamentos, a interação ocorre ao nível 
de suas ligações às proteínas plasmáticas. No metabolismo, a 
interação ocorre durante a biotransformação do medicamento, 
tornando-o mais ou menos ativo para as atividades farmaco-
lógicas. Na excreção, a eliminação do medicamento ou do seu 
metabólito pode ser alterada por outro medicamento.

MetaBoliSMo DoS MeDicaMentoS

O metabolismo do corpo humano foi desenvolvido 
para remover, via biotransformação, substâncias endógenas 
desnecessárias ao organismo e substâncias exógenas, tais como; 
alimentos, produtos químicos, toxinas e medicamentos. Para 
os medicamentos, “toxinas do ambiente humano moderno”, os 
organismos desenvolveram sistemas capazes de metabolizar e 
excretar esses produtos.

O sistema metabólico das enzimas P450 tem a capaci-
dade de oxidar compostos endógenos e exógenos, tornando-os 
menos ativos e preparados para futuras reações. Trata-se de um 
sistema metabólico, relativamente recente no corpo humano, 
sem atividades seletivas, metabolizando tanto alimentos como 
medicamentos modernos. Nesse processo metabólico as en-
zimas estão localizadas, em sua grande maioria, no retículo 
endoplasmático das células hepáticas e intestinais. Aproxima-
damente 90% dos medicamentos têm características lipofílicas 
e, consequentemente, têm maior capacidade de atravessar 
as membranas celulares. A eliminação do medicamento é 
complexa, necessita de biotransformação em metabólitos po-
larizados, inativos e com maior solubilidade no meio aquoso.

A maioria dos medicamentos utilizados por via oral 
passa pelo efeito da primeira passagem antes de alcançar a 
circulação sistêmica e os alvos para suas ações farmacológicas. 
Outros, administrados por via oral, perdem parcialmente sua 
atividade e, nessa fase, o organismo já inicia sua eliminação. 
Essa perda funcional foi responsável pela produção de 
medicamentos utilizados por via parenteral.

Os medicamentos passam por duas fases metabólicas. Em 
geral, o metabolismo da fase I antecede o metabolismo da fase II. 
Entretanto, alguns medicamentos passam exclusivamente pela 
fase I ou iniciam a sua biotransformação pela fase II.

Durante a fase I, os medicamentos são oxidados, re-
duzidos ou hidrolisados, enquanto que, durante a fase II, os 
medicamentos são conjugados, passando por reações de síntese 
e anexando grupamentos químicos à molécula original. Essas 
biotransformações tornam os medicamentos mais solúveis em 
água, facilitando sua eliminação1.

Metabolismo fase I
A polarização dos medicamentos, durante a fase I, 

ocorre por N-desalquilação, O-desalquilação, A-hidroxilação, 
N-oxidação e S-oxidação ou desaminação.

A maioria das enzimas microssomais responsáveis pelas 
reações oxidativas pertencem à família do citocromo P450. 
Essas enzimas constituem uma superfamília de proteínas que 
se relacionam entre si e que recebem a denominação geral de 
CYP, acrescida de números e letras, com base na sequência dos 
aminoácidos que as compõem, o que determina especificidade 
para as reações envolvidas com os diversos medicamentos.

Nos últimos anos, têm se demonstrado que os polimor-
fismos genéticos dessas enzimas condicionam sua eficiência em 
metabolizar determinados medicamentos. Na natureza foram 
identificadas, aproximadamente, 200 enzimas P450. Dessas, 
40 estão presentes nos seres humanos e a maioria delas está 
localizada no retículo endoplasmático das células hepáticas e 
do epitélio intestinal.

As isoformas CYP3A, CYP2D6 e CYP2C são respon-
sáveis por mais de 90% do metabolismo dos medicamentos1. 
Dessas, as enzimas CYP2D6 e CYP2C têm elevada prevalência 
de polimorfismos responsáveis pela rapidez e eficiência do 
metabolismo de medicamentos.

As seis principais enzimas que respondem por 90% da 
atividade metabólica estão expostas na Figura 1.

Os antagonistas de canais de cálcio, estatinas, tienopi-
ridínicos, imunossupressores, medicamentos antirretrovirais, 
antifúngicos (cetoconazol, itraconazol, fluconazol), antibióticos 
(claritromicina, eritromicina), cimetidina e anti-histamínicos 
são biotransformados pelas isoenzimas CYP3A. Por isso, 
quando utilizados simultaneamente podem afetar as concen-
trações, a efetividade e a segurança desses medicamentos. Os 
bloqueadores beta-adrenérgicos e os agentes antidepressivos 
tricíclicos (fluoxetina e paroxetina) compartilham o metabo-
lismo, via citocromo CYP2D6, comprometendo a eficácia da 
terapêutica cardiocirculatória.
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essa enzima. Medicamentos com grande afinidade têm baixo 
Ki e, provavelmente, se ligarão a essa enzima e poderão com-
petir com ligação dessa enzima com outros medicamentos3. A 
administração concomitante de medicamentos com Ki baixo 
e Ki elevado produz efeito competitivo; os medicamentos 
com Ki elevado retardam a atividade enzimática, inibindo ou 
bloqueando o metabolismo de outros medicamentos. Quando 
essas inibições enzimáticas permanecem por períodos prolon-
gados, o efeito farmacológico aumenta e há risco de toxicidade 
medicamentosa. Entretanto, quando a inibição é imediata e o 
medicamento responsável é descontinuado, a enzima retorna 
à sua função normal. O cetoconazol tem Ki baixo para a en-
zima 3A4 e a coadministração de terfenadina com Ki elevado 
aumenta os níveis séricos de terfenadina, aumentando seus 
efeitos tóxicos e desencadeando arritmias cardíacas graves.

Algumas xenobióticos (fumaça de cigarro) podem 
aumentar a síntese das proteínas P45O, fazendo crescer a dis-
ponibilidade de locais para a biotransformação e, consequen-
temente, reduzindo os níveis plasmáticos dos medicamentos, 
abaixo das necessidades terapêuticas.

Metabolismo fase II
No metabolismo fase II ou de conjugação, moléculas so-

lúveis em água são adicionadas ao medicamento e, consequen-
temente, o produto resultante se torna facilmente excretável. 
Nesse processo metabólico, estão envolvidos, entre outros, a 
glucoronidação, a sulfatação e a metilação.

Na glucoronidação, o medicamento se liga ao ácido 
glicurônico covalente sob a ação de enzimas específicas2. A 
maioria dessas enzimas, localizadas no fígado, pertencem 
à família 5’difosfato glicuronosiltransferase (UGT) e são 
responsáveis pela detoxicação orgânica4.

O retículo endoplasmático e a membrana nuclear das 
células hepáticas metabolizam compostos exógenos e produ-
tos endógenos, tais como, a bilirrubina, os ácidos biliares e a 
tiroxina. Após a glucoronidação, o medicamento retorna ao 
intestino por via hepatobiliar. No intestino, a B-glucoronidase 
bacteriana “quebra” os glucoronídeos e libera o medicamento 
conjugado para a circulação sistêmica. Alguns produtos (lo-
razepam, oxazepam e otemazepam), não metabolizados pela 
fase I, são menos afetados pela enzima P450 e a conjugação à 
UGT ocorre durante o metabolismo fase II. Por isso, tais pro-
dutos devem ser preferencialmente prescritos para pacientes 
portadores de doença hepática crônica. A Figura 2 mostra a 
proporção de medicamentos metabolizados na fase II.

As enzimas P450 e UGTs contêm substratos exclusivos 
ou superpostos, vulneráveis à inibição ou indução medica-
mentosa. Se houver inibição competitiva entre os substratos 
de uma mesma enzima, os inibidores e os indutores poderão 
ser metabolizados por outras enzimas ou por outros sistemas 
metabólicos.

Em humanos, os genes da enzima UGT foram iden-
tificados, sequenciados e foi desenvolvido um sistema de 
nomenclatura baseado na similaridade da sequência de seus 

Figura 1. Principais enzimas que respondem pela atividade metabólica. 
Fonte: Wilkinson GR2.

Aproximadamente, 20% a 30% dos indivíduos de etnia 
asiática não possuem o citocromo CYP2C19 e a ausência desta 
isoenzima pode determinar maior toxicidade para os fármacos 
biotransformados por essa enzima.

Ao nível de microssomas, dois mecanismos participam 
nas interações medicamentosas: a indução e a inibição das 
enzimas. A indução das enzimas reduz os níveis plasmáticos 
de um substrato e determina menor efeito farmacodinâmico; a 
rifampicina e o fenobarbital induzem as enzimas e determinam 
menor efeito dos betabloqueadores. A inibição das enzimas 
prolonga a meia vida do medicamento, ampliando seus efeitos 
terapêuticos ou tóxicos; o fluconazol e o itraconazol retardam a 
metabolização de várias estatinas (sinvastatina, lovastatina ou 
atorvastatina), propiciando aumento de sua toxicidade.

Outras enzimas menos importantes, porém, clinicamen-
te relevantes, participam da atividade metabólica (2A6, 1B6 e 
2C8). Nessas, as fontes de elétrons necessários para sua oxida-
ção advêm de proteínas associadas ao citocromo P450-redutase 
fosfato dinucleotídeo adenina nicotinamida (NADPH)2.

O polimorfismo genético das enzimas P450 (1A2, 3A4, 
2C9, 2C19, 2D6 e 2E1) varia entre os diferentes grupos popu-
lacionais. Tais características regionais, durante muitos anos, 
constituíram mecanismos de adaptação para sobrevivência da 
população às condições locais. Após a miscigenação, houve 
mudanças nesses polimorfismos e, consequentemente, na res-
posta terapêutica aos medicamentos. As diferenças entre os 
gêneros masculino e feminino também são responsáveis pela 
variabilidade à resposta terapêutica. Todavia, essas diferenças são 
dificilmente avaliáveis devido às variações genéticas interindivi-
duais e quantidade de enzimas disponíveis em cada população.

A afinidade do medicamento por uma determinada 
enzima, mensurada in vitro, é denominada de potencial 
inibitório (Ki) do medicamento. Medicamentos com pouca 
afinidade têm elevado Ki e, provavelmente, não se ligarão a 
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do corpo humano, principalmente no cérebro e no fígado. 
Os estudos que avaliaram os polimorfismos genéticos para 
essas enzimas concluíram que algumas variáveis genéticas 
aumentam o risco de hipertensão arterial e câncer de mama. 
Além disso, a inibição seletiva e reversível da COMT au-
menta a disponibilidade de vários medicamentos, entre eles 
a dopamina, em portadores da doença de Parkinson7.

A histamina N-metiltransferase (HNMT) é uma enzima 
de conjugação que acrescenta um grupo metil à histamina. A 
cloroquina e a hidroxicloroquina são inibidores da HNMT e 
essa inibição é útil para o tratamento de artrite reumatoide, 
lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças inflamató-
rias. Dentre seus efeitos colaterais, destacam-se o rubor e a 
hipotensão arterial.

A tiopurina metiltransferase (TPMT), ausente em 10% 
dos caucasianos, foi a primeira enzima utilizada no teste do 
fenótipo para a prática da terapêutica clínica. A ausência dessa 
enzima torna ineficaz o efeito terapêutico da 6-mercaptopurina 
no tratamento de leucemias.

tranSPortaDoreS De MeMBranaS celulareS

Recentemente, foram identificados outros meca-
nismos relacionados à inibição ou à indução de proteínas 
especializadas no transporte de medicamentos. Acreditava-
-se que apenas os medicamentos lipossolúveis se difundiam 
através da borda apical das vilosidades intestinais, enquanto 
as moléculas hidrofílicas ionizadas se difundiriam através 
das junções paracelulares, atravessariam o citosol e pela 
borda basolateral das vilosidades intestinais atingiriam 
a circulação portal. Vários estudos demonstraram que o 
influxo e o efluxo dos medicamentos não lipossolúveis 
também ocorrem através da borda apical e basolateral das 
vilosidades intestinais e para que isso ocorra há necessidade 
de transportadores específicos incorporados nas membranas 
celulares (Figura 3).

Os transportadores estão localizados no intestino, nos 
hepatócitos, nas células dos túbulos renais e na barreira hama-
toencefálica, entre outros. Dentre suas funções, desempenham 
importante papel no influxo, efluxo e na excreção de medica-
mentos através dos sistemas biliar e urinário. Os transportadores 
pertencem a duas superfamílias: à superfamília de transporta-
dores compactos de ligação de ATP (ABC) e à superfamília 
de transportadores 4s de ligação aos solutos (SLC). A super-
família de transportadores compactos de ligação de ATP é 
constituída por uma única família com apenas um elemento 
compartilhado e com mesma origem ontológica. A superfamília 
de transportadores 4s de ligação aos solutos (SLC) constitui 
um grupo diversificado, não compartilha elementos estruturais 
comuns e transporta vários produtos exógenos e endógenos.

Basicamente, os transportadores do tipo ABC participam 
no efluxo e os do tipo SLC no influxo de medicamentos. Pelo 
fato desses transportadores apresentarem localizações orgâ-
nicas diferentes e uma colocação singular nas membranas, o 
diagrama de sua localização é essencial para o entendimento 

Figura 2. Proporção de medicamentos metabolizados na fase II. 
Fonte: Wilkinson GR2.

aminoácidos. Para a metabolização de medicamentos, as prin-
cipais enzimas pertencem à subfamília UGT1A e à família 
UGT2, localizadas, preferencialmente, no fígado. Ambas são 
componentes de um único gene localizado no cromossomo 2. A 
subfamília UGT1A4 catalisa vários medicamentos que contêm 
aminas, entre eles, agentes psicotrópicos. A probenicida, um 
potente inibidor de UGTs, afeta a depuração da clozapina e 
não da risperidona, que é metabolizada pelas enzimas P450. 
A densidade de UGTs é variável; diminuída nos neonatos e 
nos idosos, porém, algumas enzimas dessa família são mais 
eficientes no gênero masculino. Essas diferenças justificam as 
discrepâncias terapêuticas observadas nos diferentes segmentos 
populacionais.

A sulfatação, da mesma forma que a glucoronidação, 
tem a função de conjugar medicamentos durante a fase II. Na 
sulfatação, o grupo sulfuril do sistema doador (3’- fosfoadeno-
sina 5’- fosfosulfato (PAPS)) é transferido para um receptor, 
via sulfotransferase (SULT). A disponibilidade do PAPS é 
temporária e rapidamente esgotada no fígado, em questão de 
minutos. A rotatividade do PAPS, juntamente com a sulfata-
ção e a dessulfatação, cria um mecanismo ativo de reciclagem 
dentro dos tecidos. Para alguns medicamentos como a trogli-
tazona, o metabolismo fase II depende, fundamentalmente, da 
sulfatação (SULT1A1)5. Vários medicamentos, por essa via 
metabólica, produzem metabólitos solúveis em água e menos 
tóxicos. Entretanto, outros tornam-se mais ativos (minoxidil) 
ou reativos, podendo aderir ao DNA ou RNA e atuar como 
agentes pró-mutagênicos6. O vinho, o chá e o café interferem 
na sulfatação e, consequentemente, na conjugação de vários 
medicamentos.

Alguns medicamentos são conjugados por meio 
da metilação; as catecolaminas são metabolizadas via 
monoaminoxidases e via catecol O-metiltransferase (COMT). 
Essas enzimas estão disponíveis em todos os segmentos 
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Figura 3. Principais transportadores em humanos. Fonte: Wilkinson GR2.

de seus efeitos. Todavia, esses diagramas necessitam de 
revisões sistemáticas na medida em que forem obtidos novos 
conhecimentos sobre a localização destes transportadores.

O transportador ABCB1 na superfície apical das 
vilosidades dos enterócitos (intestino delgado, cólon, gônadas, 
túbulos renais proximais, entre outros), transporta substâncias 
hidrofóbicas, compostos neutros e compostos catiônicos 
das células para intestino, bile e urina. Nesse transporte, os 
medicamentos podem participar como substratos, inibidores 
e/ou indutores do ABCB1.

No intestino, os medicamentos entram em contato com 
o transportador e, posteriormente, são disponibilizados para 
a enzima 3A4. O contato com essa enzima gera produtos de 
degradação metabólica e esses são eliminados pelo intestino. 
Durante muitos anos, os mecanismos de interação quinidina 
com a digoxina eram desconhecidos. Acreditava-se que tal 
interação ocorria porque ambos os medicamentos eram metabo-
lizados pelo mesmo sistema enzimático (P450). Recentemente, 
foi demonstrado que a digoxina interage com a quinidina por 
inibição do transportador ABCB1. Outros medicamentos 
utilizados em cardiologia também interagem através dos 
transportadores ABC (B1, B4, B11, C2, C3, C4, C6).

Nesse tipo de interação medicamentosa, a pravasta-
tina, o prazocin, a aldosterona, a cimetidina, o diltiazem, a 
lovastatina, a ranitidina e o lanzoprazol atuam como substratos. 

O furosemide, a quinidina, o verapamil, o dipiridamol, a 
amiodarona, a atorvastatina, o diltiazem, a espironolactona, 
a lidocaína, o lanzoprazol, o omeprazol, a quinidina, a sin-
vastatina, o verapamil e a vitamina E atuam como inibidores. 
A rifampicina, a carbamazepina, os retinoides, a prazocina 
e a venlafaxina atuam como indutores dos transportadores 
ABC (B1, B4, B11, C2, C3, C4, C6). Além dessa interação, a 
claritromicina, o ritonavir e a mefepristona inibem o ABCB1, 
reduzindo a excreção de digoxina8,9.

O tratamento de doenças cardiovasculares frequente-
mente envolve uso de múltiplos fármacos, principalmente nos 
pacientes idosos e portadores de comorbidades. Nesse sentido, 
é importante o conhecimento das interações medicamentosas, 
frequentemente responsáveis pelos insucessos terapêuticos e 
pela ocorrência de efeitos adversos.
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A hipertensão arterial é a doença cardiovascular mais pre-

valente e, para se atingir a meta de controle ideal, a maioria 

dos pacientes necessita de mais de uma classe terapêutica. 

Além disso, devido à presença de muitas comorbidades as-

sociadas, é comum o uso de outras medicações associadas. 

O entendimento das interações benéficas e indesejáveis 

dos medicamentos anti-hipertensivos entre si e com outros 

tipos de medicamentos, é muito importante para se obter um 

tratamento adequado do paciente hipertenso. Neste artigo, 

abordamos as principais interações das diferentes classes 

de anti-hipertensivos que apresentam benefícios na melhor 

obtenção do efeito anti-hipertensivo e na redução de efeitos 

colaterais. Também são apresentadas as interações que podem 

atrapalhar o efeito anti-hipertensivo das medicações, assim 

como aumentar a chance de efeitos colaterais.
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Hypertension is the most prevalent cardiovascular disease, 

and to achieve the goal of optimal control, most patients re-

quire more than one therapeutic class. In addition, due to the 

presence of several associated co-morbidities it is common to 

use other associated medications. Understanding beneficial 

and undesirable interactions of antihypertensive medications 

among themselves and with other types of drugs, it is very 

important to get a proper treatment of the hypertensive patient. 

In this article we discuss the main interactions of different 

classes of antihypertensive drugs which are beneficial in 

obtaining better antihypertensive effect and reducing side 

effects. We also presented the interactions that could disrupt 

the antihypertensive effect of the drugs as well as increase 

the risk of side effects.
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A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças crônicas 
mais prevalentes e, em decorrência do envelhecimento 
da população e da associação de comorbidades, o uso 

de vários medicamentos pelo paciente hipertenso é muito fre-
quente, e as interações entre eles devem ser conhecidas para se 
evitar tanto efeitos indesejáveis quanto a diminuição do efeito 
terapêutico principal de cada um deles. Outro fato importante 
a se levar em conta é que a maioria dos pacientes hipertensos 
necessitam mais do que uma classe de anti-hipertensivos1 para 
se atingir a meta e, nesse caso, a interação de medicações com 
ações sinérgicas torna-se fundamental para o melhor trata-
mento destes pacientes. Assim, as interações de medicações 
anti-hipertensivas entre si ou com outros fármacos podem ser 
benéficas ou indesejáveis.

As interações indesejáveis podem resultar em efei-
tos adversos maiores, em acentuação ou redução do efeito 
anti-hipertensivo2. No primeiro caso, o principal mecanismo 
terapêutico de uma medicação de determinada classe (como 
bradicardia pelo betabloqueador) é aumentado excessivamente 
pela adição de outro anti-hipertensivo (verapamil, por exemplo, 
que também provoca redução da frequência cardíaca). No outro 
exemplo, a associação de anti-inflamatórios não hormonais 
pode diminuir a potência do efeito dos diuréticos1. Em nível 
molecular, as interações mais importantes são aquelas que 
envolvem a enzima hepática citocromo (CYP) 3A42. O segundo 
tipo de interação molecular ocorre quando as duas medicações 
são metabolizadas pela mesma enzima hepática, como, por 
exemplo, a amlodipina e a sinvastatina2.

As interações benéficas, por sua vez, ocorrem quando 
o efeito colateral de uma medicação é atenuado ou inibido por 
outro medicamento anti-hipertensivo associado, por exemplo, 
o edema de extremidades gerado pelos antagonistas de canais 
de cálcio, que é diminuído pela associação de um inibidor 
da enzima conversora (ECA) ou bloqueador do receptor da 
angiotensina II (BRA)3. Também são benéficas as interações 
que promovem aumento da ação anti-hipertensiva por atuar no 
efeito contrarregulatório do outro medicamento, como a que 
ocorre na associação de um inibidor de ECA, que diminui a 
atividade de renina plasmática que pode estar aumentada no 
uso crônico de diuréticos4.

Neste artigo, iremos destacar as principais interações 
das medicações anti-hipertensivas entre si e entre outras classes 
terapêuticas comumente usadas por pacientes com HA. As prin-
cipais interações medicamentosas, destacadas pelas VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão1, estão resumidas na Tabela 1.

interaçõeS BenéficaS

As interações entre classes de anti-hipertensivos 
podem auxiliar muito no controle da pressão arterial por 
atingir diferentes mecanismos sinérgicos envolvidos na fisio-
patologia da doença. A HA e suas complicações ocorrem em 
consequência de um conjunto de mecanismos fisiopatológicos 
que envolvem vários sistemas que são responsáveis pelo con-
trole hemodinâmico e hidreletrolítico do organismo5. É bem 

reconhecido que a pressão necessária para mover o sangue 
pelo sistema circulatório é dependente do débito cardíaco e do 
tônus arterial. Portanto, a pressão arterial depende de fatores 
físicos, como o volume sanguíneo e a capacitância da circu-
lação, além da resistência arterial periférica. Cada um desses 
determinantes primários da PA, por sua vez, é definido pela 
interação complexa de diferentes sistemas e fatores5.

Apesar do achado hemodinâmico característico da 
HA ser o aumento da resistência periférica, principalmente 
nas fases mais tardias, o melhor tratamento anti-hipertensivo 
deve incluir medicações que ajam tanto nos sistemas que 
controlam o débito cardíaco quanto naqueles que tenham ação 
nos diferentes mecanismos que interferem no tônus arterial. 
Nesse sentido, a associação de um diurético tiazídico com um 
inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona agiria 
tanto no componente hipervolêmico quanto no componente 
de resistência vascular por ação conjunta das duas classes1. 
Além disso, o predomínio de um dos mecanismos fisiopato-
lógicos da HA pode dificultar a ação de determinadas classes 
terapêuticas. Assim, o aumento de volume pode provocar a 
resistência aos agentes anti-hipertensivos, particularmente os 
que têm em seu mecanismo de ação o bloqueio do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), pois, na presença de 
hipervolemia, a atividade do SRAA está reduzida6. Isso justifica 
ainda mais a interação entre diuréticos e inibidores do SRAA.

Além de aumentar o efeito anti-hipertensivo por ações 
sinérgicas, a interação medicamentosa de anti-hipertensivos 
pode contrabalançar os mecanismos de contrarregulação que são 
desencadeados toda vez que uma intervenção farmacológica é 
iniciada. É bem estabelecido que, quando uma medicação anti-
-hipertensiva é administrada para atenuar ou contrabalançar os 
efeitos de um dos mecanismos fisiopatológicos que medeiam 
a HA, são evocados mecanismos contrarregulatórios que 
agem para limitar o efeito da intervenção farmacológica4. Por 
exemplo, quando depleção de sódio é induzida por diuréticos, 
há estimulação do sistema nervoso simpático e do SRAA, que 
poderiam atenuar um maior efeito anti-hipertensivo do diurético. 
Neste exemplo, uma combinação terapêutica, por adicionar um 
segundo fármaco que age para atenuar ou contrabalançar esses 
mecanismos contrarregulatórios, um IECA ou BRA, por exem-
plo, aumentaria os efeitos anti-hipertensivos do primeiro agente7.

A interação de fármacos anti-hipertensivos sinérgicos 
em baixas doses tem maior chance de conseguir uma redução 
eficaz da PA com menor incidência de efeitos colaterais mais 
sérios. Esse efeito pode ser explicado tanto pela farmacologia 
da interação em baixas doses quanto por uma ação benéfica de 
um fármaco impedir o efeito colateral do outro. Com relação 
à atenuação dos efeitos colaterais promovida por outros fár-
macos associados, um bom exemplo é a prevenção do edema 
induzido pelos antagonistas de cálcio diidropiridínicos com o 
uso de IECA ou BRA3.

O edema induzido pelos antagonistas de canais 
de cálcio ocorre como consequência da predominante 
vasodilatação arterial desta classe de fármacos, com pouco 
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Tabela 1. Interações medicamentosas das principais classes de anti-hipertensivos.

Anti-hipertensivo Medicamentos Efeitos

Diuréticos

Tiazídicos e de alça Digitálicos Intoxicação digitálica por hipopotassemia

Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides Antagonismo do efeito diurético

Hipoglicemiantes orais Efeito diminuído pelos tiazídicos

Lítio Aumento dos níveis séricos do lítio

Poupadores de potássio Suplementos de potássio e inibidores da ECA Hipercalemia

Inibidores adrenérgicos

Ação central Antidepressivos tricíclicos Redução do efeito anti-hipertensivo

Betabloqueadores Insulina e hipoglicemiantes orais Redução dos sinais de hipoglicemia e bloqueio 
da mobilização de glicose

Amiodarona quinidina Bradicardia

Cimetidina Redução da depuração hepática de propranolol 
e metoprolol

Cocaína Potencialização do efeito da cocaína

Vasoconstritores nasais Facilitação do aumento da pressão pelos 
vasoconstritores nasais

Diltiazem, verapamil Bradicardia, depressão sinusal e atrioven-
tricular

Dipiridamol Bradicardia

Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides Antagonismo do efeito hipotensor

Diltiazem, verapamil, betabloqueadores e 
medicamentos de ação central

Hipotensão

Inibidores da ECA

Suplementos e diuréticos poupadores de potássio Hipercalemia

Ciclosporina Aumento dos níveis de ciclosporina

Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides Antagonismo do efeito hipotensor

Lítio Diminuição da depuração do lítio

Antiácidos Redução da biodisponibilidade do captopril

Hipoglicemiantes da classe dos inibidores da 
enzima DPP4

Aumento do risco de angioedema associado 
ao uso de IECA

Bloqueadores dos canais de cálcio

Digoxina Verapamil e diltiazem aumentam os níveis 
de digoxina

Bloqueadores de H2 Aumento dos níveis dos bloqueadores dos 
canais de cálcio

Ciclosporina Aumento do nível de ciclosporina, com 
exceção de anlodipino e felodipino

Teofilina, prazosina Níveis aumentados com verapamil

Moxonidina Hipotensão

Bloqueadores do receptor AT1

Moxonidina Hipotensão com losartana

Suplementos e diuréticos poupadores de potássio Hipercalemia
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Continuação Tabela 1.

Inibidor direto da renina Ciclosporina e cetoconazol Aumento da concentração plasmática de 
alisquireno

Furosemida Redução da biodisponibilidade da furosemida 
- redução do efeito natriurético

Suplementos e diuréticos poupadores de potássio Hipercalemia

efeito sobre o sistema venoso. A dilatação arterial aumenta 
a pressão capilar e causa uma síndrome de escape capilar e 
consequente edema periférico. Os IECAs ou BRAs, por sua 
vez, causam dilatações, tanto arterial quanto venosa, e, ao ser 
promovida abertura do sistema venoso, a pressão nos capilares 
diminui, havendo uma redução no edema8. Outro exemplo 
muito frequente é a hipocalemia que pode estar associada ao 
uso de diuréticos, que pode ser contrabalançada pela interação 
de um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
ou mesmo de outro diurético poupador de potássio, como a 
espironolactona.

interaçõeS inDeSejáveiS

Para abordar as principais interações não adequa-
das em hipertensão arterial, tanto entre anti-hipertensivos 
quanto entre medicações de outras classes farmacológicas, 
descreveremos separadamente por classes terapêuticas.

Betabloqueadores
As interações farmacodinâmicas dos betabloqueado-

res são bem conhecidas e podem ser previstas. Os betabloquea-
dores deprimem muito os nós sinoatrial (SA) e atrioventricular 
(AV) quando combinados com outros agentes inotrópicos 
negativos9. Assim, é muito importante estar atento para es-
sas associações, sobretudo em pacientes mais idosos que já 
podem apresentar doenças do nó AS ou AV não manifestas. 
Além disso, alguns medicamentos dessa classe, metaboliza-
dos predominantemente pelo fígado, tais como metoprolol, 
carvedilol, labetalol e propranolol9, são propensos a interações 
hepáticas. O metoprolol e o carvedilol são metabolizados pelo 
sistema hepático CYP2D6, que é inibido pela paroxetina10, 
um antidepressivo inibidor seletivo da captação de serotonina 
amplamente utilizado, e também é inibido por propoxifeno, 
um agente opioide analgésico11. Assim, pacientes hipertensos 
com depressão e que usam betabloqueadores devem ter uma 
avaliação mais frequente se forem tratados com paroxetina, ou 
usar outra classe de antidepressivos.

Bloqueadores de canais de cálcio
A amlodipina é o bloqueador de canais de cálcio 

mais frequentemente usado na terapia da hipertensão12. Como 
dito anteriormente, a maioria dos pacientes hipertensos tem 
comorbidades associadas, tais como diabetes e dislipidemias, 
fazendo uso concomitante, sobretudo, de estatinas. Recente-

mente, verificou-se uma interação molecular da amlodipina 
com sinvastatina13, uma das estatinas mais comumente usadas 
no tratamento da dislipidemia. Como ambos são metabolizados 
pela enzima CYP3A4, aconselha-se que os dois agentes não 
devem ser usados juntos se a dose de sinvastatina exceder 20 
mg/dia14. Logicamente, apesar de não haver uma orientação 
específica, cuidados semelhantes devem ser observados quan-
do a amlodipina for associada com outras estatinas, tais como 
atorvastatina e lovastatina, visto que ambos são metabolizados 
pela mesma enzima hepática.

Além da amlodipina, outro antagonista de canal de 
cálcio usado em hipertensão, o verapamil, também é meta-
bolizado pelo fígado usando vários componentes do sistema 
CYP450, incluindo CYP3A413. Assim, há evidências de que 
o verapamil pode aumentar os níveis sanguíneos das diversas 
estatinas, tais como atorvastatina, sinvastatina e lovastatina13.

Além dessa interação com as estatinas, o verapamil e 
o diltiazem podem interagir negativamente com os betabloque-
adores, com mais riscos de bradicardia associada13.

Dentre os antagonistas de canais de cálcio, a nifedipina 
é a que tem seu metabolismo mais influenciado pela enzima 
CYP3A413, assim como a cimetidina e outros agentes que 
inibem o sistema CYP3A4. Todos os agentes que inibem a 
CYP3A4 podem aumentar o efeito hipotensor da nifedipina13, 
o que pode acarretar graves consequências em pacientes idosos. 
Inversamente, o efeito anti-hipertensivo da nifedipina pode 
ser atenuado pelo uso de substâncias que induzem o sistema 
CYP3A4, tais como fenobarbital, fenitoína e rifampicina13. 
Este efeito diminui o metabolismo da nifedipina e, assim, o 
efeito hipotensor diminui. Anestésicos voláteis interferem com 
a regulação do cálcio do miocárdio e têm efeitos inibitórios na 
contração cardíaca, o que pode acentuar os mesmos efeitos ob-
servados com a nifedipina, precipitando disfunção ventricular13.

Diuréticos
Diuréticos, como furosemida e os tiazídicos, consti-

tuem os principais subtipos de diuréticos utilizados no tratamen-
to da hipertensão12. Um efeito colateral presente com relativa 
frequência com o uso de todos os diuréticos, e que pode ser 
grave em determinados casos, é a hipocalemia1. Esta condição 
pode ser agravada por pelo uso de corticosteroides associado15. 
Cuidado adicional deve ser tomado quando pacientes hiperten-
sos em uso de diuréticos também utilizam antiarrítmicos que 
prolongam o intervalo QT, como os da classe 1A ou classe 3, 
incluindo sotalol15. A hipocalemia pode precipitar arritmias 



21Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Bortolotto LA/Interações medicamentosas: tratamento da hipertensão arterial
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):17-21

mais graves como Torsades des Pointes15 e, por isso, a moni-
torização mais intensiva dos níveis de potássio nestes pacientes 
é sempre recomendada.

Os esteroides, por causar retenção de sódio, podem 
antagonizar o efeito principal de todos os diuréticos, que é 
o efeito natriurético, e consequentemente diminuir a ação 
anti-hipertensiva dos mesmos15. Anti-inflamatórios não hor-
monais também podem prejudicar o efeito anti-hipertensivo 
dos diuréticos por diminuir a resposta renal dos mesmos, 
presumivelmente, interferindo com a formação de prostaglan-
dinas vasodilatadoras16. A probenecida, um reconhecido agente 
uricosúrico, pode interferir com os efeitos dos tiazídicos por 
bloquear o transporte dos mesmos no túbulo proximal15.

Hiperglicemia é um efeito colateral observado com os 
diuréticos, sobretudo se forem da classe dos tiazídicos e usados 
em doses altas1. O mecanismo principal para a ocorrência deste 
efeito é relacionada a uma diminuição de ação da insulina 
provocada por hipocalemia, visto que a ocorrência é maior em 
pacientes que usam diuréticos e desenvolvem diminuição dos 
níveis séricos de potássio17. Há evidências de que a associação 
com betabloqueadores pode piorar essa chance e ensaios clí-
nicos mostraram a ocorrência de casos novos de diabetes em 
pacientes que usaram a associação de tiazídicos com atenolol18. 
Além disso, a hiperglicemia induzida pelos diuréticos tiazídicos 
interfere com a eficácia de hipoglicemiantes15.

Inibidores da enzima conversora da angiotensina II ou 
bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II

Tanto os IECA quanto os BRA podem induzir hi-
percalemia, sobretudo em pacientes com insuficiência renal 
mais grave1. Este efeito pode ser acentuado se associado a 
diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona e o 
amilorida e, assim, as recomendações vigentes contraindicam 
a associação se a taxa de filtração glomerular estimada inferior 
a 30 ml/minute/1,73m2 e/ou se os pacientes tiverem níveis de 
potássio sérico superior a 5 mEq/l12.

Uma interação importante dos IECA é a que ocorre 
com os anti-inflamatórios não hormonais. Parte do mecanis-
mo de ação dos inibidores da ECA envolve a formação de 
bradicinina e, desse modo, as prostaglandinas. Estes podem 
desempenhar um papel importante na vasodilatação peri-
férica e renal. Portanto, em geral, os anti-inflamatórios não 
esteroides (especialmente indometacina) diminuem a eficácia 
anti-hipertensiva dos inibidores da ECA por agirem inibindo a 
ação das prostaglandinas16. Por outro lado, apesar de também 
ter interação com os BRA, esta é de menor intensidade16.

Inibidores da renina
As interações medicamentosas do Alisquireno são 

semelhantes às dos inibidores da ECA ou BRA1.
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vacina pneumocócica 13-valente (conjugada). Indicações: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) é indicada para a prevenção de doença invasiva, pneumonia e otite média 
causadas pelo Streptococcus pneumoniae dos sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F em lactentes e crianças e para adultos com 50 anos ou mais para a prevenção 
de doença pneumocócica (incluindo pneumonia e doença invasiva), pelos mesmos sorotipos. Contraindicações: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) está contraindicada 
para pacientes hipersensíveis a qualquer dos componentes da vacina, incluindo o toxoide diftérico. Advertências: Doenças menores, como infecção respiratória leve, com ou sem 
febre de baixo grau, em geral não constituem contraindicações para a vacinação. A decisão de administrar ou adiar a vacinação devido a uma doença febril atual ou recente depende 
em grande parte da severidade dos sintomas e de sua etiologia. A administração da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) deve ser adiada em indivíduos sofrendo de doença 
febril aguda severa. Como ocorre com qualquer vacina, a vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode não proteger todos os indivíduos que receberem a vacina contra a doença 
pneumocócica. Precauções: Como ocorre com todas as vacinas pediátricas injetáveis, o possível risco de apneia deve ser considerado ao administrar a série de imunização primária 
em lactentes prematuros. A necessidade de monitoramento por no mínimo 48 horas após a vacinação deve ser considerada para lactentes muito prematuros (nascidos ≤ 30 semanas de 
gestação) que permaneçam hospitalizados no momento da administração recomendada. Uma vez que o benefício da vacinação é elevado neste grupo de lactentes, a vacinação não deve 
ser suspensa ou adiada. Quando a vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) é administrada concomitantemente a Infanrix hexa (DTaP HBV-IPV/Hib), as incidências de reações febris 
são semelhantes às observadas com a administração concomitante da vacina pneumocócica 7-valente (conjugada) e Infanrix hexa. Gravidez: Categoria de risco C: Este medicamento 
não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não se sabe se os antígenos da vacina ou os anticorpos são excretados no leite materno. 
A segurança e a eficácia da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) em crianças com menos de 6 semanas ou após 6 anos não foram estabelecidas. A vacina pneumocócica 
13-valente (conjugada) mostrou-se segura e imunogênica na população geriátrica. Reações adversas: Lactentes e Crianças com 6 Semanas a 5 Anos de Idade: Reação muito comum: 
diminuição do apetite, irritabilidade, sonolência/aumento do sono, sono inquieto / diminuição do sono, febre, qualquer eritema, endurecimento/tumefação ou dor/sensibilidade no local 
da vacinação, eritema ou endurecimento / tumefação no local da vacinação 2,5 cm – 7,0 cm (após dose em crianças entre 1 e 2 anos e crianças mais velhas [2 a 5 anos de idade]). 
Reação comum: diarreia, vômitos, erupção cutânea, febre acima de 39°C, eritema ou endurecimento/tumefação no local da vacinação 2,5 cm – 7,0 cm (após série em lactentes), dor 
/ sensibilidade no local da vacinação interferindo com o movimento. Adultos com 50 Anos de Idade ou Mais: Reação muito comum: diminuição do apetite, cefaleias, diarreia, erupção 
cutânea, dor generalizada nas articulações recente/agravada, dor muscular generalizada recente/agravada, calafrios, fadiga, eritema no local da vacinação, endurecimento / inchaço 
no local da vacinação, dor / sensibilidade no local da vacinação, limitação do movimento do braço. Reação comum: vômitos, (em adultos com 50 anos ou mais), febre. Interações 
Medicamentosas: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode ser administrada com qualquer um dos seguintes antígenos de vacina, seja de modo monovalente ou em vacinas 
combinadas: difteria, tétano, pertussis acelular ou de célula inteira, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielite inativada, hepatite B, meningococo do sorogrupo C, sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela. Estudos clínicos demonstraram que as respostas imunológicas e os perfis de segurança das vacinas administradas não foram afetados. Em estudos clínicos, quando a 
vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) foi administrada concomitantemente, porém em um local ou por via diferente, com vacina de hepatite A ou de rotavírus, não foi observada 
alteração nos perfis de segurança para estes lactentes. A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode ser administrada com a vacina inativada trivalente contra influenza (VIT). A 
resposta imune para vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) quando administrada concomitantemente com a VIT foi menor comparada à sua administração isolada. O significado 
clínico disto é desconhecido. Não foram realizados estudos para avaliar a resposta imune da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) quando administrada concomitantemente a 
outras vacinas além da VIT. Posologia: A dose é 0,5 mL, administrada por via IM, com cuidado para evitar a aplicação em nervos e vasos sanguíneos ou suas proximidades. Para lactentes 
até 6 meses de idade, a série de imunização recomendada consiste em três doses de 0,5 mL cada, com aproximadamente 2 meses de intervalo, seguidas por uma quarta dose de 0,5 
mL aos 12-15 meses de idade, no mínimo 2 meses após a terceira dose. A idade usual para a primeira dose corresponde a 2 meses de idade, mas esta pode ser administrada mais 
cedo com 6 semanas de idade. Em crianças prematuras (< 37 semanas de gestação), a série de imunização recomendada consiste em três doses, de 0,5 mL cada, com a primeira dose 
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A polifarmácia na prática clínica atualmente é necessária para 

a obtenção de metas de tratamento mais rigorosas impostas por 

estudos que vêm demonstrando seus benefícios. O paciente 

que apresenta alterações metabólicas está mais suscetível ao 

uso de medicamentos hipolipemiantes e antidiabéticos orais. 

A interação medicamentosa entre esses e outros fármacos 

faz com que devamos nos atentar aos mecanismos de ação, 

metabolização e excreção dessas drogas.
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Multiple drugs used in clinical practice are required to obtain more 

strict treatment goals determined by studies that have demonstra-

ted their benefits. Metabolic alterations in patients are more likely 

to be treated with lipid lowering drugs and oral antidiabetics. 

We should pay close attention to their mechanisms of action, 

metabolism and excretion, due to their interaction with other drugs.
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DrugS of MetaBolic action: StatinS, fiBrateS anD oral 
antiDiaBeticS

Descriptors: drug interactions, hypoglycemic agents, 
hypolipidemic agents.

Descritores: antidiabéticos, hipolipemiantes, interações de 
medicamentos.
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O uso de hipolipemiantes na prevenção da doença 
arterial coronariana (DAC) se tornou rotineiro 
em nosso meio. A polifarmácia do paciente com 

doenças cardiovasculares e do diabético nos remete à 
preocupação com a interação medicamentosa (IM) que 
pode ocorrer entre esses fármacos.

Dentre os medicamentos de ação metabólica 
com potencial interação medicamentosa, podemos citar 
os mais frequentemente utilizados em associações: as 
estatinas e os fibratos. E o paciente diabético, além de 
utilizá-los, ainda necessita de hipoglicemiantes que não 
raramente também apresentam IM.

Estima-se que de 6% a 10% dos eventos adversos 
de medicamentos sejam causados por IM. Essas interações 
podem resultar no aumento ou na redução do efeito terapêu-
tico esperado e/ou no aparecimento de eventos adversos1.

eStatinaS

A monoterapia com uma estatina é bem tolerada e 
tem baixa frequência de eventos adversos. Os inibidores 
da HMGCoA redutase disponíveis (lovastatina, sinvas-
tatina, pravastatina, fluvastatina, rosuvastatina e ator-
vastatina) exibem diferenças nas meia-vidas, exposições 
sistêmicas, concentrações máximas, biodisponibilidade, 
ligação às proteínas, vias metabólicas, presença de me-
tabólitos ativos e vias de excreção (Tabela 1).

Após administração oral, a absorção das estatinas, 
particularmente da atorvastatina, lovastatina e pravastatina, 
é limitada pelo metabolismo e/ou por alteração do transpor-
te na parede intestinal. Com exceção da pravastatina, todas 
as estatinas são altamente ligadas às proteínas plasmáticas. 
Entretanto, como elas são extraídas pelo fígado, interações 
de desligamento desses medicamentos têm relevância 
limitada. Todas as estatinas, exceto a pravastatina e a ro-
suvastatina, são lipofílicas, requerendo metabolismo em 
compostos mais hidrofílicos para excreção. Enquanto a 
pravastatina é transformada enzimaticamente no citosol he-
pático, as outras estatinas passam por extenso metabolismo 

Tabela 1. Farmacocinética das estatinas.

Fármaco
Ligação proteica 

(%)
Metabolismo (CYP) Metabólitos

Excreção urinária 
(%)

Excreção fecal (%)

Rosuvastatina 88 2C9, 2C19 (mínimo) Ativos (mínimo) 10 90

Atorvastatina 88-90 3A4 Ativos 02 70

Lovastatina > 95 3A4 Ativos 10 83

Sinvastatina 94-98 3A4 Ativos 13 58

Fluvastatina XL > 99 2C9 Inativos 6 90

Pravastatina 43-55 NÃO Inativos 120 71

microssomal pelo sistema enzimático do citocromo P450 
(CYP). Neste sistema, a isoenzima CYP3A4 é a maior 
responsável pelo metabolismo da lovastatina, atorvastatina 
e sinvastatina, enquanto a CYP2C9 é a maior enzima que 
metaboliza a fluvastatina e a rosuvastatina, esta última 
também metabolizada pelo CYP2C191. A coadministração 
de agentes que interferem com o metabolismo das estatinas 
em nível dos citocromos (por exemplo, antagonistas dos 
canais lentos de cálcio, antifúngicos, antibióticos macro-
lídeos, ciclosporina, inibidores de protease) pode afetar 
significativamente as concentrações plasmáticas e, conse-
quentemente, o potencial tóxico das estatinas (Tabela 2).

Tabela 2. Relatos de rabdomiólise associados com esta-
tinas. Modificado de Fonseca FH.

Relatos de rabdomiólise associados com estatinas

Estatinas Fármacos associados

Simvastatina Mibefradil, fibratos, ciclosporina, warfarina, 
antibióticos macrolídeos, digoxina, 
antifúngicos, clorzoxazona, nefazodona, 
niacina, tacrolimus, ácido fisídico

Cerivastatina Fibratos, digoxina, warfarina, antibióticos 
macrolídeos, ciclosporina, mibefradil

Atorvastatina Mibefradil, fibratos, antibióticos 
macrolídeos, warfarina, ciclosporina, 
digoxina, antifúngicos

Pravastatina Fibratos, antibióticos macrolídeos, 
warfarin, ciclosporina, digoxina, 
mibefradil, niacina

Lovastatina Ciclosporina, antibióticos macrolídeos, 
antifúngicos, fibratos, mibefradil, 
digoxina, nefrazodona, niacina, warfarina

Fluvastatina Fibratos, warfarin, digoxina, mibefradil

As interações variam em frequencia, desde situações mais comuns, 
como as interações com o mibefradil ou ciclosporina com várias 
estatinas e de fibratos com a cerivastatina, até ocorrências muito 
mais raras como as intereções com digoxina, niacina ou warfarina.
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O conhecimento das vias de metabolismo dos prin-
cipais fármacos utilizados no paciente com dislipidemia 
ou aterosclerose se torna relevante e pode auxiliar na 
decisão da escolha do fármaco ou dose a ser instituída.

fiBratoS

Os fibratos ou derivados do ácido fíbrico são 
utilizados no tratamento da hipertrigliceridemia e no 
controle das dislipidemias mistas. Ciprofibrato, fenofi-
brato, bezafibrato e genfibrozila são os representantes 
desta classe. Os fibratos são absorvidos pelo trato 
gastrointestinal, glucuronidados pelo fígado e excretados 
pelos rins. O pico de concentração máxima dos fibratos 
pode variar entre 2h e 8h, a meia vida de eliminação entre 
2h e 80h, dependendo das doses terapêuticas usadas, dos 
diferentes tipos de fibratos2.

fiBratoS e eStatinaS

Devemos observar a possibilidade de interação 
medicamentosa dos fibratos com outros fármacos. As 
doses também devem ser adequadas em pacientes com 
disfunção renal ou hepática e nos idosos. Os fibratos 
não são metabolisados pelo citocromo P450 CYP 3A4, 
porém acredita-se que os efeitos adversos da combina-
ção estatinas com fibratos sejam baseados em interações 
farmacodinâmicas. Entretanto, o genfibrozil se mostrou 
capaz de aumentar as concentrações plasmáticas de lo-
vastatina e sinvastatina, sem inibir o CYP 3A4. Além 
disso, a natureza metabólica da interação droga/droga 
entre genfibrozil e estatinas, sugere competição pela via 
da glucoronidação3.

Os fibratos podem, também, atrapalhar funções 
hepáticas, diminuindo a extração hepática e aumentando 
as concentrações plasmáticas das estatinas. Além disso, 
discreto comprometimento renal pode aumentar o risco de 
miopatia porque os fibratos são primariamente excretados 
por via renal. Assim, a interação parece ocorrer tanto em 
nível farmacodinâmico como farmacocinético2.

interaçõeS MeDicaMentoSaS DoS antiDiaBéticoS 
oraiS

Metformina
A metformina é a droga mais utilizada para tra-

tamento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). O efeito 
da metformina é basicamente baseado na supressão da 
neoglicogênese hepática pela ativação da AMP kinase 
(AMP activated protein kinase). O principal efeito cola-
teral da metformina é gastrointestinal e, muito raramente, 
acidose lática.

Está disponível em duas formas: a de liberação 
intermediária ou a formulação de liberação prolongada. 
É parcialmente absorvida pelo intestino, aproximada-
mente 55%.

A metformina não é significantemente metabolizada 
pelo fígado ou outros tecidos, não se liga a proteínas e 
é excretada sem modificação pela urina por secreção tu-
bular ativa4. Não se demonstrou que a metformina iniba 
ou induza qualquer CYP. As interações de drogas com a 
metformina são raras.

A excreção da metformina depende da função renal, 
logo, drogas que afetam a função renal podem aumentar o 
risco de acidose lática5. Muito cuidado deve ser tomado na 
administração de diurético de alça, inibidores da enzima 
conversora de angiotensina, anti-inflamatório não este-
roidal, ciclosporina, aminoglicosídeos e contraste iodado, 
principalmente naqueles que já têm disfunção renal.

Sulfonilureias
Agem inibindo os canais de potássio dependentes 

de ATP (adenosine triphosphate) das células betapancre-
áticas, com consequente aumento da secreção de insulina.

Ligam-se extensivamente a proteínas plasmáticas 
e são metabolizadas basicamente no fígado6.

O papel das enzimas CYP no metabolismo 
das diferentes sulfonilureias não foram ainda bem 
caracterizados e as informações disponíveis são baseadas 
em estudos in vitro, relatos de casos, assim como pequenos 
estudos farmacogenéticos e interações medicamentosas 
in vivo.

As interações medicamentosas das sulfonilureias 
são importantes devido à possibilidade de aumento da 
concentração plasmática das sulfonilureias e o risco de 
hipoglicemia, que pode ser potencialmente fatal. Todas 
as drogas desta classe são metabolizadas pelo menos 
parcialmente pela CYP2C9, enzima de relevante impor-
tância no metabolismo de drogas, com a participação de 
outras enzimas (CYP2C19 para gliclazida, CP3A4 para 
glibenclamida).

A CYP2C9 pode ser induzida por inibidores de 
protease como ritonavir e nelfinavir, com a diminuição 
do efeito das sulfonilureias7.

A indução da enzima também é clinicamente rele-
vante, como na rifampicina, que diminui acentuadamente 
a concentração plasmática das sulfonilureias8.

Glibenclamida
A glibenclamida é metabolizada essencialmente 

pela CYP2C199. In vivo, o polimorfismo da CYP2C9 
também altera a farmacocinética da glibenclamida10.
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O fluconazol que é inibidor da CYP2C9, CYP2C19 
e CYP3A4, em pequenas doses, em indivíduos saudáveis, 
aumenta a ASC (área sobre a curva) da glibenclamida 
em 44%10.

A combinação de trimetoprim e sulfametoxasol, 
inibidores da CYP2C8 e CYP2C9, respectivamente, e a 
eritromicina, inibidor da CYP3A4, não tiveram efeito 
significativo na farmacocinética da glibenclamida em 
pacientes com DM 211.

Em voluntários saudáveis, a rifampicina diminuiu a 
ASC da glibenclamida em 39% (p < 0,001) e a concentra-
ção plasmática máxima em 22% (p = 0,01). O mecanismo 
envolvido provavelmente é a indução da CYP2C9 ou da 
glicoproteína P ou ambas8.

A administração de fluvastatina 40 mg ou sinvas-
tatina 20 mg aumentou a concentração máxima e a ASC 
da glibenclamida em 20%11. Porém, estas interações não 
foram associadas a alterações clínicas importantes como 
alteração da glicemia ou insulina e não são consideradas 
relevantes para a prática clínica.

Hipoglicemias graves foram associadas na intera-
ção entre glibenclamida e alguns antimicrobianos como as 
quinolonas (inclusive a ciprofloxacina e gatifloxacina)12. 
Também foi relatada hipoglicemia em pacientes que 
receberam antagonistas do receptor H2 como cimetidina 
e ranitidina, provavelmente pela inibição da CYP2C9 e 
consequente redução do metabolismo da sulfonilureia13.

Essas possíveis interações devem ser levadas em 
consideração no momento da prescrição de antimicro-
bianos e antagonistas do receptor H2 para pacientes com 
DM 2.
Gliclazida

Gliclazida é metabolizada principalmente por hidro-
xilação hepática e não tem metabólito ativo circulante14. 
Tanto a CYP2C9 e CYP2C19 podem contribuir para o 
metabolismo da gliclazida15; porém, nenhum estudo com 
interação medicamentosa foi publicado com a gliclazida 
e os inibidores destas enzimas.

Existem pequenos estudos farmacogenéticos com 
metabolizadores pobres da CYP2C19.

Foi relatada a interação entre rifampicina e glicla-
zida, resultando em hiperglicemia grave em um paciente 
com diabetes mellitus tipo 2, provavelmente secundário 
à indução da CYP2C9 pela rifampicina que diminuiu a 
concentração da gliclazida16.

 Em um paciente HIV foi descrita hipoglicemia 
grave por provável interação entre a gliclazida, fluco-
nazol e sulfametoxazol. Os dois últimos podem inibir a 
CYP2C9, com consequente diminuição do metabolismo 
da gliclazida17.

Glimepirida
A glimepirida é um substrato da CYP2C9, con-

firmado in vivo pela comparação da farmacocinética da 
glimepirida em indivíduos com diferentes genótipos da 
CYP2C918.

O fluconazol, um inibidor potente da CYP2C9, em 
altas doses aumentou a ASC da glimepirida em 138% 
(p < 0,001)19. Genfibrozil tem um impacto menor no 
metabolismo da glimepirida e aumentou a ASC em 23% 
somente, pois inibe parcialmente a CYP2C9 in vivo20. O 
uso de fluconazol associado à glimepirida em pacientes 
com diabetes mellitus tipo 2 pode aumentar o risco de 
hipoglicemia.

O metabolismo da glimepirida tem pouca in-
fluência da rosuvastatina in vitro, que também foi 
confirmado in vivo. Já a atorvastatina pode causar uma 
diminuição no metabolismo da glimepirida in vitro e 
aumento da biodisponibilidade in vivo, porém, a gli-
mepirida não tem efeito significativo no metabolismo 
da atorvastatina21.

Glipizida
Baseado na similaridade estrutural com outras 

sulfonilureias de segunda geração e em estudos far-
macogenéticos, a glipizida parece ser metabolizada 
pela CYP2C922. De acordo com esta hipótese, está a 
constatação de que fluconazol em baixa dose (100 mg) 
aumenta a ASC da glipizida em aproximadamente 50%23.

Em voluntários sadios, a rifampicina diminuiu a 
ASC da glipizida em 22% (p < 00,5)8.

Análogos metiglinida
Nateglinida e repaglinida têm ação similar às sul-

fonilureias, porém com tempo de meia vida menor, com 
consequente necessidade de administração várias vezes ao 
dia concomitante com as refeições. Ligam-se fortemente 
a proteínas plasmáticas.

Nateglinida
Metabolizada principalmente pela CYP2C9 com 

contribuição da CYP3A424.
O fluconazol aumentou a ASC da nateglinida em 

48%, provavelmente pela inibição da CYP2C925. A com-
binação de genfibrozil e itraconazol aumentou a ASC da 
nateglinida em 47%, provavelmente devido a inibição da 
CYP3A4 pelo itraconazol.

Repaglinida
É rapidamente absorvida e tem meia vida plasmá-

tica de aproximadamente uma hora.
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Metabolizada principalmente pela CYP2C8 e 
CYP3A4, mas pode também passar por glucoronidação 
e oxidação26.

Genfibrozil é um inibidor forte da CYP2C8 in vivo 
e inibidor da OATP1B1 in vitro, demonstrado em indiví-
duos saudáveis, nos quais o genfibrozil aumentou a ASC 
da repaglinida aproximadamente oito vezes e prolongou o 
tempo de meia vida de 1,3 para 3,7 horas27. O genfibrozil 
aumentou consideravelmente o efeito hipoglicemiante 
da repaglinida; portanto, o uso concomitante das duas 
drogas deve ser evitado.

Em contraste, o bezafibrato e fenofibrato não 
tiveram efeito sobre a farmacocinética da repaglinida28.

Trimetoprim, inibidor seletivo da CYP2C8, au-
mentou a ASC da repaglinida em 61% em indivíduos 
saudáveis. A claritromicina, itraconazol, cetoconazol 
inibem a CYP3A4 e aumentam a ASC da repaglinida 
em 15% a 77%29.

A associação de repaglinida e sinvastatina, também 
um substrato da CYP3A4, pouco alterou a concentração 
máxima da repaglinida ou a ASC, porém, a incidência de 
efeitos colaterais com a associação foi maior30.

Em ratos, a associação da administração de ator-
vastatina aumentou a resposta da repaglinida no controle 
glicêmico, pois aumentou os níveis de repaglinida pela 
inibição competitiva da CYP3A4 pela atorvastatina31.

Se os inibidores ou indutores das enzimas metabo-
lizadoras dos análogos das metiglinidas são adicionados, 
é indicado o controle glicêmico mais intensivo para 
ajuste de doses se necessário. O uso de genfibrozil e 
repaglinida deve ser evitado.

tiazolineDionaS

Ligam-se ao PPAR-γ, que resulta em um aumento 
da sensibilidade à insulina no fígado, tecido adiposo e 
células musculares esqueléticas.

Tanto as estatinas quanto as tiazolinedionas são 
metabolizadas pelas enzimas CYP, portanto, a interação 
entre estas drogas pode ocorrer. Os efeitos colaterais 
com a associação de atorvastatina com pioglitazona ou 
rosiglitazona foi 3,1 vezes maior comparado à associa-
ção com sinvastatina. Toxicidade muscular foi o evento 
adverso mais relatado. O mecanismo exato da interação 
entre estatina e tiazolinediona não é conhecido, embora 
a suspeita seja da interação via CYP3A432.

Pioglitazona

Liga-se fortemente a proteínas plasmáticas e é 
metabolizada extensivamente. Dois de seus metabólitos 

são ativos e têm meia vida extensa, o que provavelmente 
contribui para o efeito farmacológico da droga33,34.

In vitro é metabolizada principalmente pela 
CYP2C8 com contribuição menor da CYP3A434.

Em indivíduos saudáveis, o genfibrozil aumentou a 
ASC da pioglitazona em aproximadamente três vezes. O 
itraconazol praticamente não teve efeito sobre a farmacoci-
nética da pioglitazona35.

Embora a pioglitazona iniba a CYP2C8 e a CYP3A4 
in vitro, o potencial da inibição in vivo é muito pequeno, 
devido à extensa ligação com proteínas. Não tem efeito 
sobre a farmacocinética da glipizida, warfarina, repaglinida.

Como a pioglitazona é metabolizada via CYP2C8 
e CYP3A4, há potencial teórico da alteração do me-
tabolismo das estatinas metabolizadas pela CYP3A4 
(como a sinvastatina ou atorvastatina). Porém, um estudo 
farmacodinâmico mostrou que a pioglitazona não tem 
efeito significativo no metabolismo da sinvastatina e 
que também não induz a CYP3A4 hepática36 e esta ge-
ralmente é bem tolerada em associação a tiazolinediona 
nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, sem aumento 
da incidência de toxicidade muscular.

iniBiDoreS Da DPP-4

Não há descrição de interações medicamentosas 
significativas entre inibidores da DPP-4 e outros tratamen-
tos para o diabetes mellitus ou drogas comumente utili-
zadas para o manejo de condições associadas ao diabetes 
mellitus tipo 2 (HAS, dislipidemia). A farmacocinética 
dos inibidores da DPP-4 varia entre as drogas aprovadas: 
sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, vildagliptina.

Linagliptina
Apresenta grande ligação com proteínas plas-

máticas, excretada quase inalterada na bile, com tempo 
de meia vida de aproximadamente 100 horas. Uma 
pequena quantidade da linagliptina é metabolizada pela 
CYP3A4. A linagliptina é um fraco inibidor da CYP3A4 
e glicoproteína-P. Em humanos, o ritonavir um potente 
inibidor da CYP3A4 e glicoproteína-P aumenta a ASC da 
linagliptina em aproximadamente duas vezes, enquanto 
a rifampicina diminuiu a ASC em 40%37.

Linagliptina aumentou a ASC da sinvastatina em 
aproximadamente 30%.

As informações de bula não recomendam a 
alteração de dose quando a linagliptina é usada com 
inibidores da CY3A4 ou gliproteína-P, porém, quando 
indutores da CYP3A4 (ex: rifampicina) são usados, é 
recomendado o uso de tratamento alternativo, pois o 
efeito da linagliptina pode ser reduzido37.
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A linagliptina não mostrou significativa interação 
medicamentosa com drogas comumente prescritas como me-
tformina, pioglitazona, glibenclamida, warfarina e digoxina.

Em um estudo com homens caucasianos para 
avaliar o potencial efeito da linagliptina (10 mg/dia) na 
farmacocinética da sinvastatina (40 mg/dia), houve 
aumento da ASC da sinvastatina em 134,2% e 133,3% 
do seu metabólito na administração associada das 
duas drogas em comparação com a sinvastatina sem 
linagliptina. Porém, este aumento não foi clinicamente 
relevante na tolerabilidade ou segurança do paciente, 
logo não é necessário ajuste de dose na associação38.

Saxagliptina
Saxagliptina é metabolizada extensivamente 

pela CYP3A4/5 no fígado em seu principal metabolito 
5-hidroxisaxagliptina tem aproximadamente metade da 
atividade farmacológica do seu componente primário, 
porém não inibe ou induz a CYP3A4 ou qualquer outra 
CYP in vitro39.

Sinvastatina também é metabolizada pela CYP3A4 
e a associação de saxagliptina 10 mg e sinvastatina 40 
mg/dia aumentou a concentração máxima de saxagliptina 
em 21%. Este aumento não teve significado clínico e não 
é necessário ajuste de dose para ambas as drogas.

Os inibidores da CYP3A4 como cetoconazol e 
diltiazem aumentam a ASC da saxagliptina em 145% 
e 109% respectivamente, porém, diminuem a da 5 OH 
saxagliptina em 34% e 88%40.

De acordo com a bula, a dose da saxagliptina deve ser 
2,5 mg ao dia quando administrada com inibidores fortes 
da CYP3A4/5 (ex: cetoconazol, atazanavir, claritromicina, 
indinavir, itraconazol, nelfinavir, ritonavir, saquinavir).

Rifampicina diminui a concentração plasmática da 
saxagliptina em indivíduos saudáveis, mas não tem diferen-
ça sobre a 5 hidroxisaxagliptina. O potencial efeito farma-
cocinético sobre o controle da glicemia é desconhecido41.

Sitagliptina
Tem excreção renal, geralmente sem alterações. 

O reduzido metabolismo da sitagliptina é feito pela 
CYP3A4 com pouca contribuição da CYP2C8. Também 
é mostrou ser um substrato da glicoproteína-P em estudos 
pré-clínicos. A sitagliptina não é um inibidor ou indutor 
da maioria das enzimas metabolizadoras de drogas e não 
tem efeito sobre a farmacocinética do etinilestradiol, 
glibenclamida, metformina, sinvastatina, rosiglitazone 
ou warfarina39.

A sitagliptina aumentou a ASC da digoxina em 
10%-20%, porém, este mecanismo ainda não está claro e 

foi considerado sem significância clínica. Nenhum ajuste 
de dose está indicado. Todavia, é indicada a observação 
dos pacientes que são tratados com ambas as drogas39.

Não há interação entre sitagliptina e sulfonilureias, 
porém, devido à interação farmacodinâmica, a dose de 
sulfoniluréia deve ser ajustada quando a sitagliptina é 
adicionada devido ao risco de hipoglicemia nos pacien-
tes com diabetes mellitus tipo 2. Este cuidado deve ser 
estendido para as outras drogas desta classe.

Não há alteração da farmacocinética da sinvastati-
na administrada em dose única e não é indicado ajuste de 
dose quando é administrada com a sitagliptina. Contudo, 
na presença de doença renal crônica foram relatados 
vários casos de rabdomiólise em pacientes recebendo 
sinvastatina e sitagliptina ou lovastatina e sitagliptina42. 
Como a causalidade é difícil de ser avaliada em relatos 
de casos, mais estudos são necessários para avaliar a 
possível interação medicamentosa das drogas.

A sitagliptina não altera os parâmetros da 
noretisterona ou etinilestradiol, dois esteroides que são 
substratos da CYP3A4/5.

Vildagliptina
Aproximadamente 70% da droga é metabolizada 

por hidrólise mediada parcialmente pela DPP-4 e o restan-
te é excretado na urina sem modificação. A contribuição 
das enzimas CYP para o metabolismo da vildagliptina é 
praticamente nulo. Em estudos in vitro, a vildagliptina 
não inibiu ou induziu qualquer CYP. A administração 
concomitante de digoxina, pioglitazona, glibenclamida, 
sinvastatina ou warfarina não teve efeito sobre a farma-
cocinética da vildagliptina e vice-versa39.

A avaliação da administração concomitante da 
vildagliptina (100 mg) com sinvastatina (80 mg) mostrou 
que não houve interação entre as duas drogas.

Em resumo, com exceção da saxagliptina, que é um 
substrato da CYP3A4, os inibidores de DPP4 parecem não 
ter intensa interação com as CYP. Contudo, a inibição ou 
indução de transportadores como a glicoproteína-P pode 
afetar a farmacocinética dos inibidores de DPP-4. Apesar 
disto, os inibidores de DPP 4 apresentam uma grande 
janela terapêutica (Tabelas 3 e 4).

Clinicamente, as interações mais importantes dos 
antidiabéticos orais são aquelas mediadas pela inibição da 
CYP2C9 (ex: fluconazol para sulfonilureias e nateglinida) 
e aquelas pela inibição da CYP2C8 (ex: genfibrozil para 
repaglinida e tiazolinedionas).

Inibição da glicoproteína P ou CYP3A4 pode au-
mentar as concentrações de linagliptina ou saxagliptina, 
mas praticamente sem relevância clínica. Ao contrário, 
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Tabela 4. Interações medicamentosas relevantes que afetam a farmacocinética dos antidiabéticos orais. Adaptado43.

Inibição Indução

CYP2C8 CYP2C9 CYP3A4 CYP2C/CYP3A/Glicop-P

Genfibrozil (trimetoprim)
Amiodarona, fluconazol, 
metronidazol, miconazol, 

voriconazol

HIV-inibidores de protease, 
itraconazol, cetoconazol, 

macrolídeos

Carbamazepina, fenitoína, 
rifampina,

Sulfonilureias ↑ ↑ ↓
Repaglinida ↑ ↑ ↑ ↓
Nateglinida ↑ ↑? ↓
Pioglitazona ↑ ↑ ↓
Linagliptina ↓
Saxagliptina ↑ ↓

Tabela 3. Farmacocinética dos antidiabéticos orais. Adaptado43.

Fármaco Ligação proteica (%) Metabolismo (CYP) Metabólitos Ativos Principal forma de excreção

Metformina Muito baixa Não significante Não Renal (80 a 100% inalterada)

Glibenclamida 98-99% CYP2C9 + CYP3A4? Sim Renal/bile

Gliclazina 95% CYP2C9 Não Renal

Glimepirida > 99% CYP2C9 Sim Renal

Glipizida > 95% CYP2C9 + CYP2C19 Não Renal

Repaglinida > 98% CYP2C8 + (CYP3A4) Não Bile

Nateglinida 97 -99% CYP2C9 + (CYP3A4) Não Renal

Pioglitazona > 99% CYP2C8 Sim Bile/renal

Linagliptina > 80% Pouco (CYP3A4) Não Bile (90% inalterada)

Saxagliptina Muito baixa CYP3A4 Sim Renal

Sitagliptina 38% Pouco (CYP3A4 + CYP2C8) Não Renal (79% inalterada)

Vildagliptina 9% Hidrólise, sem CYP envolvida Não Renal (23% inalterada)

a indução de CYP relacionadas ao metabolismo dos 
antidiabéticos orais pela rifampicina, por exemplo, pode 
resultar em falha terapêutica da terapia hipoglicemiante.

Em relação à interação entre hipoglicemiantes orais 
e estatinas, geralmente é de pouca importância clínica. 
Cuidado deve ser tomado na administração de genfibrozil 
e repaglinida. Esta associação deve ser evitada.
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As arritmias cardíacas são geradas por diferentes mecanismos 

eletrofisiológicos que atuam isoladamente ou interagem entre 

si para a formação e condução do impulso anormal. Com base 

no conhecimento da eletrofisiologia celular e dos mecanismos 

geradores de arritmias, diversos fármacos antiarrítmicos foram 

desenvolvidos com objetivo de propiciar terapias cada vez mais 

eficazes e seguras. A necessidade de se agrupar os antiarrítmi-

cos de acordo com seu mecanismo de ação e efeitos no impulso 

cardíaco, resultou na classificação de Vaughan-Williams que, 

apesar de amplamente difundida, não contempla algumas 

medicações classicamente utilizadas como antiarrítmicos, tais 

como a adenosina e os digitálicos. Os antiarrítmicos são, em 

geral, metabolizados pelo fígado por meio dos citocromos. 

Fármacos que interagem no mesmo sítio de ação em que são 

metabolizados podem resultar em potencialização ou inibição 

dos efeitos antiarrítmicos. A redução ou o aumento do nível 

sérico do antiarrítmico causado pelo fármaco utilizado conco-

mitantemente, em decorrência da alteração na velocidade de 

metabolização, da redução na absorção ou somatório de efeitos, 

pode aumentar o potencial para efeitos colaterais deletérios e 

efeitos pró-arrítmicos e resultar em efeitos tóxicos potencial-

mente graves. O objetivo deste capítulo é revisar os diversos 

mecanismos de interação medicamentosa que podem ocorrer 

envolvendo as classes de antiarrítmicos.
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Cardiac arrhythmias are generated by different electrophysiolo-

gical mechanisms that act alone or interact for the formation and 

conduction of the abnormal impulse. Based on the knowledge of 

cellular electrophysiology and arrhythmia mechanisms, several 

antiarrhythmics were developed in order to provide therapies 

increasingly effective and safe. The need of grouping the an-

tiarrhythmic agents according to their mechanism of action and 

effects on cardiac impulse have led to the development of the 

Vaughan-Williams classification. Although widespread used, 

this classification does not include some drugs classically used 

as antiarrhythmics such as adenosine and digitalis.

Antiarrhythmic agents are generally metabolized by the liver 

via the cytochrome. Drugs that interact at the same site of action 

that are metabolized may result in potentiation or inhibition of 

antiarrhythmic effects. The reduction or increase in serum levels 

caused by antiarrhythmic drug used concomitantly, due to the 

change in the metabolism, reduction in absorption or summation 

effects may increase the potential for deleterious side effects and 

proarrhythmic effects and result in potentially serious toxic effects.

The purpose of this chapter is to review the various 

mechanisms of drug interactions that may occur involving the 

antiarrhythmic drugs.
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As arritmias cardíacas são geradas por diferentes me-
canismos eletrofisiológicos que agem isoladamente 
ou interagem entre si para a formação e condução do 

impulso anormal. Os principais mecanismos são1,2:
1. distúrbios na formação do impulso, representados 

pelo automatismo anormal3,4, hiperautomatismo e 
atividade deflagrada5,6 por pós-potenciais precoces 
e tardios5,7;

2. distúrbios na condução do impulso, represen-
tados pelas reentradas anatômica, funcional e 
anisotrópica1-3,8;

3. distúrbios simultâneos na formação e condução do 
impulso, representados pelas parassístoles9.

Com base no conhecimento da eletrofisiologia celular 
e dos mecanismos geradores de arritmias cardíacas, 
diversos fármacos antiarrítmicos foram desenvolvidos, 
procurando terapias cada vez mais eficazes e seguras10,11.
Os diferentes antiarrítmicos exercem diversos efeitos 

sobre a geração e propagação do potencial de ação, além de afetar 
o sistema nervoso autônomo. Estes fármacos que atuam sobre 
os canais iônicos influenciam o estado dos mesmos, tornando-os 
mais ou menos ativos (abertos) ou inativos (fechados)12.

A classificação de fármacos antiarrítmicos de 
Vaughan-Williams modificada13 assume que os agentes individu-
almente exercem um mecanismo de ação predominante (Tabela 1). 
Esta distinção, apesar de clinicamente útil, não leva em conta 
as interações eletrofisiológicas e autonômicas, nem contempla 
algumas medicações classicamente utilizadas como antiarrítmi-
cos, tais como os digitálicos e a adenosina11. Outra crítica a esta 
classificação se dá pelo feito de basear-se em resultados de estudos 
experimentais em laboratório em detrimento das propriedades 
eletrofisiológicas do miócito, cuja fisiologia está alterada pela 
doença, ou seja, não leva em conta aspectos clínicos das arritmias.

Por fim, fármacos de um mesmo grupos dividem 
propriedades similares com fármacos de outros grupos como 
acontece por exemplo, com a amiodarona que, além de bloquear 
canais de potássio, seu principal mecanismo de ação, também 
bloqueia canais de sódio, tal como a quinidina (grupo IA) e 
a propafenona (grupo IB) além de apresentar propriedades 
betabloqueadoras (característica dos fármacos do grupo II).

Fármacos da classe I
Os antiarrítmicos da classe I modulam ou bloqueiam 

os canais de sódio, inibindo, assim, a fase de 0 do potencial 
de ação (despolarização). Possuem carga positiva e interagem 
com os resíduos de aminoácidos específicos no poro interno 
do canal de sódio. As variadas taxas de ligação e dissociação 
com o receptor do canal resultaram na classificação em três 
subgrupos distintos de fármacos: IA, IB e IC12.

Os antiarrítmicos da classe IA, representados pela 
quinidina, procainamida e disopiramida, deprimem a des-
polarização da fase 0 (sódio-dependente) do potencial de 
ação, retardando, assim, a velocidade de condução. Também 
exercem moderada atividade bloqueadora nos canais de po-

Tabela 1. Classificação de Vaughan Williams.

Classe IA - Reduzem a velocidade de condução e prolongam 
a duração do potencial de ação

Disopiramida

Procainamida

Quinidina

Classe IB - Não exercem efeito na velocidade de condução 
e podem encurtar a duração do potencial de ação

Lidocaína

Mexiletine

Fenitoína

Classe IC - Reduzem a velocidade de condução e podem 
prolongar a duração do potencial de ação (leve)

Flecainida

Propafenona

Classe II - Bloqueiam receptores beta-adrenérgicos

Betabloqueadores

Classe III - Prolongam a duração do potencial de ação, com 
pouco efeito na velocidade de condução

Amiodarona

Dofetilida

Ibutilida

Sotalol

Dronedarona

Classe IV - Bloqueadores de canais de cálcio

Verapamil

Diltiazem

tássio, retardando a repolarização e prolongando a duração do 
potencial de ação. Finalmente, os antiarrítmicos da classe IA 
apresentam atividade anticolinérgica, resultando em redução 
da contratilidade miocárdica12.

Os antiarrítmicos da classe IB, representados pela 
lidocaína e mexiletina, exercem ação menos proeminente 
sobre os canais de sódio quando repolarizados; entretanto, 
são efetivos em bloquear esses canais quando despolari-
zados. Tendem a ligar-se no estado inativo (induzido pela 
despolarização) e dissociam-se do canal de sódio mais 
rapidamente do que outros fármacos da classe I. Como 
resultado, são mais eficazes em casos de taquiarritmias len-
tas. Os fármacos da classe IB caracteristicamente exibem 
bloqueio dependente do uso no miocárdio enfermo, como 
é o caso do miocárdio isquêmico, e pouco efeito sobre o 
tecido miocárdico normal.

Por fim, os antiarrítmicos da classe IC (flecainida e 
propafenona) bloqueiam primariamente os canais de sódio 
abertos e de condução lenta. Dissociam-se lentamente dos 
canais de sódio durante a diástole, resultando em maior efeito 
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em ritmos mais rápidos. A flecainida também exerce atividade 
bloqueadora do canal de potássio e a propafenona apresenta 
significativa atividade betabloqueadora12.

Fármacos da classe II
Os principais efeitos dos medicamentos da classe II são 

decorrentes da redução da atividade simpática por bloqueio de 
receptores beta-adrenérgicos. Também exercem leve efeito inibi-
dor sobre os canais de sódio14 e reduzem o automatismo celular 
(atuação sobre a fase 4), a excitabilidade da membrana (ação nas 
fases 2 e 3 do potencial de ação) e a condução do impulso atra-
vés da membrana miocárdica. Os betabloqueadores diminuem 
a frequência de disparo do nó sinusal e marca-passos ectópicos, 
aumentam o período refratário efetivo do nó atrioventricular e re-
duzem a condução anterógrada e retrógrada das vias anômalas15.

Fármacos da Classe III
Os antiarrítmicos da classe III, representados pela amio-

darona, dronedarona, ibutilida, dofetilida, sotalol, vernakalant e 
azimilida, bloqueiam os canais de potássio (IKr, IKs, IK1, IKUR), 
promovendo prolongamento da repolarização, da refratariedade 
e da duração do potencial de ação16,17. O sotalol e o dofetilide 
bloqueiam seletivamente os canais rápidos IKr e têm ação, 
predominantemente, durante frequências cardíacas mais baixas. 
A amiodarona e o azimilide bloqueiam, de forma não seletiva, 
os canais de potássio. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo 
farmacológico, os antiarrítmicos da classe III diferem quanto à 
farmacocinética, farmacodinâmica, segurança e interação medica-
mentosa. A amiodarona e o sotalol têm menor efeito pró-arrítmico. 
Exceto a amiodarona, os antiarrítmicos da classe III exibem efeitos 
frequência-dependência-reversa caracterizados por:

1. prolongamento da repolarização e do período refratário 
com frequências cardíacas mais baixas (correlação 
inversa entre frequência cardíaca e intervalo QT),

2. redução na duração do potencial de ação com 
frequências cardíacas elevadas18.

Isso explica porque as taquicardias ventriculares 
polimórficas ocorrem mais comumente em estados de bradi-
cardia e o motivo da possível redução de eficácia do fármaco 
em casos de frequências cardíacas mais altas. A amiodarona 
e o sotalol constituíram a base para a formulação de fármacos 
mais simples (dofetilida e azimilida) e propiciaram o desen-
volvimento de agentes com propriedades semelhantes e com 
perfil farmacológico mais seguro (dronedarona).

Fármacos da Classe IV
Os agentes da classe IV são bloqueadores dos canais de 

cálcio. Quando comparado com o diltiazem, o verapamil apresenta 
efeito inibidor mais pronunciado sobre a frequência do nó sinoatrial 
e a condução pelo nó atrioventricular. O verapamil e o diltiazem cau-
sam bradicardia sinusal (notadamente na presença da doença do nó 
sinusal ou em vigência de bloqueio beta-adrenérgico), aumentam a 
refratariedade e prolongam a condução através do nódulo AV, resul-
tando no aumento do intervalo PR. Depressão da função ventricular 

esquerda pode ocorrer em pacientes em uso de antiarrítmicos classe 
IV12. Já os bloqueadores diidropiridínicos, tais como a nifedipina, 
exercem pouco efeito eletrofisiológico sobre o coração.

interaçõeS MeDicaMentoSaS

O metabolismo de um fármaco é o processo pelo qual o 
agente sofre modificação bioquímica ou é degradado por siste-
mas enzimáticos específicos, para facilitar sua eliminação. No 
fígado, o citocromo P450 possui em sua composição diversas 
enzimas que, quando têm sua produção intensificada, aceleram 
o metabolismo e a excreção do medicamento. Por outro lado, 
quando bloqueadas, retardam a excreção do agente, facilitando 
seu acúmulo no organismo. Fatores que influenciam a absorção 
do medicamento, como a glicoproteína P, também podem alterar 
os níveis plasmáticos dos medicamentos (Figura 1). Esta prote-
ína está envolvida em situações como a resistência terapêutica 
observada com alguns fármacos, como os antineoplásicos. A 
glicoproteína P favorece a secreção do medicamento para a luz 
intestinal, diminuindo sua absorção e, consequentemente, seu 
nível plasmático. O bloqueio da glicoproteína P por um fármaco 
pode aumentar a absorção e os níveis séricos de um agente an-
tiarrítmico, interferindo, assim, na sua concentração plasmática19.

Figura 1. Ação da glicoproteína P (uma proteína transmembrana) 
no metabolismo dos fármacos. O medicamento (representado pelo 
hexágono), quando presente na luz intestinal, deve ser absorvido na 
superfície de membrana para o interior da célula, dirigindo-se para a 
circulação sanguínea. Na presença da glicoproteína P (representada 
pelo círculo amarelo), o fármaco é secretado para a luz intestinal, 
diminuindo, assim, sua absorção. Deste modo, medicamentos que 
bloqueiam a glicoproteína P favorecem a absorção de agentes que 
sofreriam interferência deste mecanismo absortivo. Por outro lado, 
fármacos que estimulam a ação desta proteína, favorecem a sua 
excreção, reduzindo o nível plasmático. (Adaptado de Lin19).

O sistema citocromo P450
Os citocromos P450 constituem um grupo de enzimas 

presentes na camada lipídica do retículo sarcoplasmático dos he-
patócitos que participam na metabolização de fármacos, esteroides 
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e carcinógenos. O CYP 3A4 e o CYP 2D6 são as enzimas de 
maior relevância funcional, sendo o primeiro responsável pela 
metabolização de fármacos no organismo humano. A indução de 
citocromos P450 específicos pode resultar na redução dos efeitos 
terapêuticos de um fármaco por exacerbação do metabolismo e, 
consequentemente, inativação e/ou excreção do mesmo. Por outro 
lado, a inibição desse sistema enzimático pode levar ao acúmulo do 
fármaco, podendo atingir concentrações potencialmente tóxicas.

Interação medicamentosa é definida como os efeitos in-
desejados provocados pela indução ou inibição dos citocromos 
P450. A administração concomitante de drogas inibidoras ou 
indutoras com outros fármacos normalmente metabolizados por 
estas enzimas resulta na alteração do tempo de vida das mesmas.

A taxa de metabolismo de um medicamento determina 
a intensidade e a duração do seu efeito sistêmico e no órgão 
alvo. A interação farmacológica que será discutida a seguir diz 
respeito particularmente à ação dos mais diversos medicamentos 
sobre o metabolismo dos fármacos antiarrítmicos.

Fármacos da classe I
Medicamentos que cursam com prolongamento do 

intervalo QTc devem ser usados com cautela em asso-
ciação com antiarrítmicos das classes IA e IC, uma vez 
que podem resultar no desenvolvimento de Torsades de 
Pointes, um tipo de taquicardia ventricular polimórfica ex-
clusivamente associada ao intervalo QT longo (Figura 2). 
Particularmente, a amiodarona, a ivabradina, o fingolimode 
(utilizado no tratamento da esclerose múltipla), o crizotimib, 
o haloperidol, o antipsicótico lurasidone, o antagonista do 
receptor de progesterona mifepristone, os antidepressivos 
tricíclicos (especialmente quando associados à quinidina) e 
os macrolídeos (principalmente por reduzir o metabolismo 
da disopiramida), com exceção da azitromicina sistêmica e 
da espiramicina, devem ser evitados em pacientes em uso 
de agentes da classe IA e IC e a terapia alternativa deve ser 
considerada. O antineoplásico eribulin também interage 
com fármacos da classe IA prolongando o QTc. Atenção 
especial deve ser dada aos níveis plasmáticos de potássio, 
visto que a hipocalemia interage na eficácia da quinidina, 
exacerba o prolongamento do intervalo QT e predispõe o 
desenvolvimento de Torsades de Pointes.

Pacientes que utilizam estes fármacos devem ser 
avaliados periodicamente, por meio do registro do eletrocardio-
grama, para avaliação do intervalo QT. O prolongamento deste 
intervalo é geralmente observado já nos primeiros três dias após 
a interação entre os fármacos. A presença de intercorrências 
clínicas que possam causar desequilíbrio eletrolítico, como 
vômitos ou diarreia de qualquer origem, alerta reavaliação 
clínica precoce para que medidas preventivas sejam tomadas. 
Esta preocupação é particularmente maior nos idosos.

O uso concomitante com betabloqueadores deve ser 
monitorado devido à intensificação da bradicardia ou bloqueio 
atrioventricular, interação pouco observada com o uso do 
levobunolol e metipranolol20-26.

Figura 2. Traçado eletrocardiográfico obtido em dois canais simul-
tâneos demonstrando taquicardia ventricular polimórfica do tipo 
Torsades de Pointes. As seguintes características são típicas desta 
taquiarritmia: A: Ocorrência exclusiva em pacientes com intervalo QT 
prolongado (congênito ou adquirido) - na figura o QT tem duração de 
600 ms; B: Início precedido por um intervalo RR longo (o que prolon-
ga ainda mais o intervalo QT do batimento seguinte, agora com 680 
ms) interrompido por uma extrassístole ventricular; e C: Oscilação 
da “ponta” do QRS na linha de base, ora para cima, ora para baixo.

Disopiramida e Lidocaína
Diversas medicações aumentam o metabolismo da 

disopiramida e da lidocaína, diminuindo os seus níveis séricos 
e, consequentemente, seus efeitos terapêuticos. Substâncias 
como o dasatinib (utilizado no tratamento da leucemia mieloide 
crônica), o ivacaftor (utilizado no tratamento da fibrose cística), 
a carbamazepina e a dexametasona reduzem a eficácia dessas 
medicações devido à indução, moderada a intensa, da enzima 
CYP3A4 que compõe o citocromo P450. Outras medicações 
que interagem com a disopiramida, reduzindo seu níveis séricos, 
são a etravirina, a fosfenitoína, a fenitoína e a rifampicina20,21.

De forma oposta, substâncias que inibem de forma rever-
sível a CYP3A4 promovem aumento dos níveis séricos e, conse-
quentemente, aumento do risco de toxicidade com a disopiramida 
e a lidocaína. São eles: o quelante de ferro e metais pesados defera-
sirox, o conivaptan (um antagonista do receptor de vasopressina), o 
dabrafenid, a imunoglobulina humana recombinante tocilizumabe, 
a fluoxetina, o itraconazol, o cetoconazol, o indinavir, o ritona-
vir, o saquinavir, a cimetidina, a ciclosporina e os macrolídeos 
claritromicina e eritromicina. O verapamil e o diltiazem além de 
inibirem a CYP3A4, interagem com a disopiramida e lidocaína, 
provocando intensa depressão da contratilidade miocárdica. Essas 
associações, apesar de não contraindicadas, devem ser monitoradas 
quanto à ocorrência de toxicidade20,21.

Devido ao efeito anticolinérgico, a associação com 
outras medicações que possuem efeito semelhante podem in-
tensificar o risco de toxicidade com a disopiramida. São elas: 
os canabioides, o ipatrópio, o mirabegron, o pramlintide, o 
tiotrópio e o topiramato20,21.

O metabolismo da lidocaína é determinado por dois 
fatores: fluxo sanguíneo hepático e atividade do citocromo 
P 450. Em casos de redução do fluxo hepático (por idade 
avançada ou insuficiência cardíaca, por exemplo) ou inibição 
aguda das enzimas do citocromo P 450 (secundária ao uso da 
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cimetidina, por exemplo), deve-se considerar menor dose de 
lidocaína. Para pacientes cujas enzimas do citocromo P 450 
são induzidas por fármacos (como os barbitúricos, a fenotoína 
e a rifampicina), recomenda-se aumentar a dose da lidocaína.

Procainamida e Mexiletine
A procainamida e o mexiletine são metabolizados pela 

enzima CYP2D6. Diversas medicações aumentam seus níveis 
séricos e incrementam o risco de toxicidade por inibição daquele 
citocromo, como o interferon peguilato, a lamotrigina e o trime-
tropin. Outras medicações aumentam o nível sérico da procai-
namida por reduzir sua excreção renal, tais como a cimetidina 
e a ranitidina. O acetato de abiraterona, utilizada no tratamento 
de câncer de próstata e o antirretroviral darunavir aumentam a 
atividade da enzima CYP2D6, intensificando a metabolização 
da procainamida e do mexiletine, reduzindo seus níveis séricos. 
A procainamida incrementa os efeitos dos bloqueadores neu-
romusculares e seu uso concomitante deve ser monitorado22,23.

Ao contrário da quinidina, a procainamida não altera os 
níveis plasmáticos de digoxina.

Quinidina, Propafenona e Fenitoína
Esses medicamentos são metabolizados pelas enzimas 

CYP2C9, CYP2E1, CYP3A4, CYP2D6 e sofrem também efei-
to da glicoproteína P. Inibidores da CYP2D6 como itraconazol, 
voriconazol e posaconazol reduzem a ação dessas medicações 
(em especial a quinidina), necessitando ajuste da dose. Da 
mesma forma, por ser metabolizada pela CYP2D6, a quinidina 
pode diminuir os níveis séricos de outras substâncias como 
atomoxetine, aripiprazol, codeína, fesoterodine, metoprolol, 
tamoxifeno, tioridazina e tramadol24-26.

Os inibidores da enzima CYP3A4 podem interagir com 
a quinidina, propafenona e fenitoína, aumentando seus níveis 
séricos e o potencial de toxicidade. Dentre eles, destacam-se 
o dabrafenid, o deferasirox e o tacilizumabe. Os indutores 
da enzima CYP3A4 agem de forma oposta, aumentando a 
metabolização hepática dessas agentes e, por conseguinte, 
promovem menor eficácia. São elas: o conivaptam, o dasatinib 
e o ivacaftor24-26.

Os antiácidos (com exceção do hidróxido de alumí-
nio), os barbitúricos (que aumentam o efeito hepatotóxico da 
quinidina), o boceprevir, os inibidores da anidrase carbônica 
(que diminuem a excreção renal), a cimetidina, o diltiazem, o 
fluconazol, os macrolídeos (exceto a azitromicina e a espira-
micina), os inibidores da protease, a reserpina, os inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina (exceto o citalopram, 
o escitalopram, a paroxetina e a sertralina) e o telaprevir au-
mentam os níveis séricos de quinidina. Já o enzalutamide, o 
etravirine, a fosfenitoina, o caulim, a fenitoína, os diuréticos 
poupadores de potássio, a rifampicina e o sucralfato reduzem 
os níveis séricos, em especial o da quinidina24-26.

Algumas medicações sofrem efeito na sua absorção pela 
ação da glicoproteína P e, por isso, podem ter seu metabolis-
mo alterado quando em associação com a quinidina. Dentre 

eles, destacam-se o bosutinib, a colchicina, o everolimus, o 
pomalidomide, o rivaroxaban, o silodosin, o topotecano e a 
vincristina24.

A quinidina aumenta os níveis plasmáticos da digo-
xina por competir pelas enzimas do citocromo P 450 res-
ponsáveis pelo metabolismo desta última. Devido ao estreito 
índice terapêutico da digoxina, a toxicidade induzida pelo 
uso concomitante com quinidina ocorre em uma parcela 
significativa de pacientes.

A quinidina, a propafenona e a fenitoína interagem, 
ainda, com os inibidores da vitamina K, aumentando seu efeito 
anticoagulante e, consequentemente, intensificam o risco de 
hemorragias. Estes efeitos são particularmente importantes 
em pacientes com fibrilação atrial, condição na qual estes 
medicamentos são frequentemente prescritos. Por esta razão, 
o reajuste da dose da warfarina adequando-a ao INR deve ser 
sempre realizado.

Finalmente, a quinidina, a propafenona e a fenitoína 
também aumentam a concentração sérica dos bloqueadores 
dos canais de cálcio e da dabigratana e reduzem o metabolis-
mo dos betabloqueadores (exceto atenolol e nadolol), além de 
interagirem com bloqueadores neuromusculares24-26.

A Tabela 2 sumariza as principais interações com 
fármacos da classe I.

Fármacos da classe II
Betabloqueadores
Medicamentos que deprimem a frequência cardíaca 

interagem sinergicamente com os betabloqueadores, podendo 
resultar em bloqueios atrioventriculares de graus variados, além 
de causarem hipotensão arterial. Dentre estes, destacam-se a 
amiodarona, os bloqueadores alfa 1, os agonistas alfa 2, os 
anti-hipertensivos, os bloqueadores dos canais de cálcio, o 
diazóxido, o dipiridamol, a disopiramida, a dronedarona, o 
glicopirolato, a lidocaína, a reserpina, os análogos da prostaci-
clina, os inibidores da fosfodiesterase 5, a pentoxifilina, o rego-
rafenib, a metacolina, os inibidores da MAO e os inibidores da 
acetilcolinesterase. Por outro lado, algumas medicações podem 
reduzir seus efeitos, tais como a ampicilina, o metilfenidato, os 
anti-inflamatórios não esteroides e a ioimbina27,28.

Os betabloqueadores incrementam, ainda, a ação das 
insulinas e sufonilureias, podendo desregular o controle glicê-
mico em diabéticos. Diminuem o efeito broncodilatador dos 
beta 2 agonistas (particularmente os não seletivos) e da teofilina 
e aumentam os efeitos tóxicos dos anticolinérgicos. Por fim, os 
betabloqueadores aumentam os níveis séricos da bupivacaina, 
amifostine e mepivacaína e aumentam o efeito vasoconstrictor 
dos derivados do ergot27,28.

Fármacos da classe III
Amiodarona, Dofetilida, Ibutilida, Sotalol e Dronedarona
Os fármacos da classe III são metabolizados pelas 

enzimas CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2D6, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C9 e, de forma mais significativa, pela 
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Tabela 2. Fármacos que interagem com antiarrítmicos da classe I.

Interagem com antiarrítmicos classes IA e IC Prolongam o intervalo QTc e devem ser usados com cautela:

Amiodarona, ivabradina, fingolimode, crizotimib, haloperidol, 
lurasidone, mifepristone, antidepressivos tricíclicos, macrolídeos 
(exceto azitromicina sistêmica e espiramicina) e eribulin

Intensificam a bradicardia ou bloqueio atrioventricular:

Betabloqueadores

Interagem com disopiramida e lidocaína Reduzem os efeitos terapêuticos da disopiramida e lidocaína:

Dasatinib, ivacaftor, carbamazepina e dexametasona€

Aumentam os níveis séricos da disopiramida e lidocaína:

Deferasirox, conivaptan, dabrafenid, tocilizumabe, fluoxetina, 
itraconazol, cetoconazol, indinavir, ritonavir, saquinavir, 
cimetidina, ciclosporina, claritromicina eritromicina£

Provocam depressão miocárdica:

Verapamil e diltiazem

Interagem com procainamida e mexiletine Reduzem os efeitos terapêuticos da procainamida e mexiletine:

Acetato de abiraterona e darunavir

Aumentam os níveis séricos da procainamida e mexiletine:

Interferon peguilato, lamotrigina e trimetropin (aumentam o nível 
sérico da procainamida apenas: cimetidina e a ranitidina)*

Interagem com quinidina, propafenona e fenitoína Reduzem os efeitos terapêuticos da quinidina, propafenona e 
fenitoína:

Itraconazol, voriconazol, posaconazol conivaptam, dasatinib e 
ivacaftor

Aumentam os níveis séricos quinidina, propafenona e fenitoína:

Dabrafenid, deferasirox, tacilizumabe,

Aumentam os níveis séricos quinidina:

Antiácidos, barbitúricos, boceprevir, inibidores da anidrase 
carbônica, cimetidina, diltiazem, fluconazol, macrolídeos (exceto 
azitromicina e espiramicina), inibidores da protease, reserpina, 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina (exceto 
citalopram, escitalopram, paroxetina e sertralina) e telaprevir

Reduzem os níveis séricos da quinidina:

Enzalutamide, etravirine, fosfenitoina, caulim, fenitoína, 
diuréticos poupadores de potássio, rifampicina e sucralfato

Reduzem os níveis séricos dos seguintes fármacos:

 atomoxetine, aripiprazol, codeína, fesoterodine, metoprolol, 
tamoxifeno, tioridazina e tramadol

Aumentam a concentração sérica dos seguintes fármacos: 

Inibidores da vitamina K, bloqueadores dos canais de cálcio, 
dabigratana, digoxina e betabloqueadores (exceto atenolol e nadolol)

Apresentam metabolismo alterado quando em associação com:

bosutinib, colchicina, everolimus, pomalidomide, rivaroxabana, 
silodosin, topotecano e vincristina

€ Etravirina, fosfenitoína, fenitoína e rifampicina reduzem níveis séricos da disopiramida apenas; £ Intensificam o risco de toxicidade 
da disopiramida: canabioides, ipatrópio, mirabegron, pramlintide, tiotrópio e topiramato; * A procainamida incrementa os efeitos dos 
bloqueadores neuromusculares.
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CYP3A4. Sofrem ação importante no processo de absorção 
intestinal graças à interferência da glicoproteína P29-31.

Alguns fármacos reduzem a biodisponibilidade de 
antiarrítmicos da classe III por aumentar o seu metabolismo, 
tais como os quelantes dos ácidos biliares, a etravirina e a 
rifamicina. Já o orlistat diminui sua biodisponibilidade por 
reduzir a absorção intestinal. Outros fármacos inibem os cito-
cromos, reduzem o metabolismo e aumentam a concentração 
sérica e, consequentemente, seus efeitos, como o boceprevir, 
a cimetidina, o fingolimod, os inibidores de protease e o 
telaprevir29-31.

Os antiarrítmicos da classe III, em especial a amio-
darona, podem interagir no sítio de metabolização de outros 
medicamentos e aumentar sua concentração sérica, como 
ocorre com o afatinib, o aripiprazol, o avanafil, o bosutinib, 
a budesonida oral, a colchicina, a dabigratana, o dasatinib, 
o eplerinone, o everolimus, o fentanil, a fosfenitoína, a fe-
nitoína, a flecainida, os inibidores da HMG-CoA redutase 
(com exceção à pitavastatina e pravastatina), a ciclosporina, 
a lidocaína, a loratadina, o lurasidone, o metoprolol, a pro-
pafenona, os antagonistas de vitamina K, a rivaroxabana, 
o salmeterol, a saxagliptina, a tioridazida, o tolvaptano e a 
vincristina29-31.

O clopidogrel, a codeína, o iodeto de sódio, o tamoxifeno, 
o tramadol e o tocilizumab têm seus efeitos diminuídos quando 
utilizados concomitantemente com os antiarrítmicos da classe III.

Cautela é recomendada com a associação de antiarrít-
micos da classe III e betabloqueadores e/ou bloqueadores dos 
canais de cálcio, devido à potencialização de efeitos bradicar-
dizantes, não somente sobre o nó sinusal, mas também sobre 
o nó atrioventricular22-29.

Temido efeito colateral da amiodarona é o aumento 
do intervalo QTc, o que é potencializado com o uso conco-
mitante com medicações como a azitromicina, o eribulin, a 
ivabradina, os antiarrítmicos da classe IA, a loratadina e o 
mifepristone29-31. A amiodarona eleva os níveis plasmáticos 
do digital, intensificando seu efeito na condução pelo nó 
atrioventricular. Além disso, aumenta o risco de intoxicação 
digitálica, particularmente em idosos.

Fármacos da classe IV
Verapamil e Diltiazem
Medicamentos que potencializam os efeitos bradicar-

dizantes devem ser utilizados com cautela quando associados 
aos bloqueadores de canais de cálcio. Dentre eles, destacam-se 
os demais antiarrítmicos (amiodarona, betabloqueadores, 
propafenona), o itraconazol e a midodrina. Da mesma forma, 
o uso concomitante com anti-hipertensivos pode resultar em 
potencialização dos efeitos hipotensores dos bloqueadores dos 
canais de cálcio e a associação deve ser monitorada. O quimio-
terápico amifostine, o rituximab, o diazóxido, os análogos da 
prostaciclina, a pentoxifilina e os inibidores da MAO também 
podem potencializar o efeito hipotensor dos bloqueadores dos 
canais de cálcio32,33.

Algumas medicações interagem com o sitio de metabo-
lização dos antiarrítmicos da classe IV, diminuindo seus níveis 
séricos, tais como a atorvastatina, a cimetidina, a clonidina, a 
ciclosporina, os barbitúricos, a carbamazepina, os sais de cál-
cio, a naficilina, os inibidores de protease e a rifamicina. Por 
outro lado, os benzodiazepínicos, o dantrolene, o fluconazol 
e os macrolídeos (exceto a azitromicina) aumentam os níveis 
séricos dos bloqueadores dos canais de cálcio32,33.

Os antiarrítmicos da classe IV interagem com os sítios 
de metabolização de diversos fármacos, diminuindo os níveis 
séricos do clopidogrel32,33. Outras medicações têm seus níveis 
séricos aumentados, como o afatinib, o alisquireno, o aripipra-
zol, o atosiban, o avanafil, o bosutinib, a budesonida, a bupro-
piona, a colchicina, os corticoides, a ciclosporina, a dabigra-
tana, a disopiramida, a dofetilida, a dronedarona, o eletriptan, 
o eplerinone, o everolimus, a fenoxifenadina, a flecainida, a 
fosfenitoína, o ivacaftor, o lítio, a lovastatina, a luranidase, os 
bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, a fenitoína, 
a propafenona, a quinidina, a risperidona, a rivaroxabana, 
os salicilatos, o salmeterol, a saxagliptina, a sinvastatina, o 
tacrolimus, o tolvaptano e a vincristina32,33.

Outros antiarrítmicos
Digoxina
A digoxina é metabolizada pela enzima CYP3A4 e sofre 

interferência absortiva pela glicoproteína P. Fármacos que 
interagem nos sítios de metabolização da digoxina aumentam 
seus níveis séricos, tais como as estatinas (em especial a ator-
vastatina), o boceprevir, o polestireno de cálcio, a clonidina, 
a amiodarona, a adenosina, os antimaláricos, os antitireoidia-
nos, o conivaptan, a etravirina, a flecainida, o itraconazol, os 
diuréticos de alça, os macrolídeos, os anti-inflamatórios não 
esteroides, os inibidores de protease, a reserpina, a sitagliptina, 
e a spirolactona, o telmisartan e o ticagrelor. Os polivitamínicos, 
em especial os que contêm vitaminas A, D, E e K, e os 
bloqueadores neuromusculares, podem aumentar o efeito 
pró-arrítmico da digoxina34.

Dentre os fármacos que reduzem os níveis séricos 
da digoxina destacam-se a acarbose, os aminoglicosídeos 
(exceção: amicacina e gentamicina), alguns antineoplásicos, 
os quelantes de sais biliares, a ciclosporina, o mifepristone, 
a penicilamina, o sucralfato e o tolvaptano. Os diuréticos 
poupadores de potássio parecem reduzir o efeito da digoxina, 
principalmente em relação ao inotropismo34.

A digoxina aumenta os níveis séricos da colchicina e da 
midodrina34. Por outro lado, pode diminuir os níveis séricos e os 
efeitos dos antineoplásicos (antraciclina), inclusive reduzindo 
sua cardiotoxicidade34.

Algumas medicações, quando utilizadas em associação 
com a digoxina, aumentam o grau de bloqueio atrioventricu-
lar e o risco de bradicardia grave, como os betabloqueadores 
(particularmente o carvedilol), os bloqueadores dos canais de 
cálcio, a dronedarona (sugere-se reduzir a dose da digoxina em 
50%), a propafenona e a quinidina34.
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Adenosina
A cafeína, a teofilina e seus derivados e o álcool dimi-

nuem o efeito terapêutico da adenosina. Já a carbamazepina, a di-
goxina e o dipiridamol potencializam os seus efeitos colaterais. A 
nicotina promove aumento no grau de bloqueio atrioventricular35.

concluSõeS

Os fármacos antiarrítmicos apresentam ampla diversi-
dade de sítios de ação, com efeitos variados e eventos colaterais 
diversos. A maioria dos antiarrítmicos são seguros quando 
utilizados apropriadamente. Entretanto, podem interagir com 
outras medicações, resultando em potenciais efeitos deletérios, 
sendo a pró-arritmia o mais temido. Esse aspecto é importante 
nos indivíduos idosos sujeitos a polifarmácia. É papel do médico 
cardiologista conhecer os riscos potenciais das interações medi-
camentosas e agir racionalmente para reduzir os riscos advindos 
destas associações.
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A indicação terapêutica para prevenção e tratamento 

de doenças cardiovasculares apresenta uma variedade 

ampla de classes de fármacos com mecanismos de 

ação (farmacodinâmica) e vias de biotransformação 

(farmacocinética) distintos. Estudos que investigaram a 

relação da genômica de várias populações com resposta 

terapêutica têm demonstrado perfis farmacogenômicos 

diferenciais que tem contribuído de forma interessante 

tanto na terapia personalizada como em pesquisas clínicas 

mais direcionadas e melhor caracterizadas em diferentes 

populações. Nesta revisão, discute-se o estado da arte 

da farmacogenômica e farmacogenética dos principais 

fármacos utilizados no tratamento da doença cardiovascular 

como anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, 

betabloqueadores, anti-hipertensivos e estatinas.

rosarIo domInguez Crespo hIrata1,2, thIago domInguez Crespo hIrata2, dIkran armaganIJan2, 
marIo hIroyukI hIrata1,2

teraPia PerSonalizaDa: contriBuição Da farMacogenôMica 
carDiovaScular

1 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo - SP. Brasil.
2 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - IDPC. São Paulo - SP. Brasil.

Endereço para correspondência:
Mario Hiroyuki Hirata. Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Universidade de São Paulo. 

Av. Lineu Prestes, nº 580, B17, andar superior. Cidade Universitaria Armando de Salles Oliveira. Butantan. São Paulo - SP. Brasil. CEP: 05508-000.
Telefone: (011) 3091-3660
E-mail: mhhirata@usp.br

Therapeutic indication in the prevention and treatment of 

cardiovascular diseases presents a variety of drug classes 

with different mechanisms of action (pharmacodinamics) 

and metabolism pathways (pharmacokinetics).Studies that 

have investigated the relationship of genomic data of several 

populations with therapeutic response have demonstrated di-

fferential pharmacogenomics profiles that have contributed in 

an interesting way to the personalized medicine as well as to 

new drug discovery protocols in different populations. In this 

review we discuss the state of the art of pharmacogenomics 

and pharmacogenetics of most drugs used in the treatment of 

cardiovascular disease such as anticoagulants, antiplatelets, 

beta blockers, antihypertensives and statins.
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A farmacogenômica investiga a variabilidade da resposta 
farmacológica e suas repercussões clínicas associadas 
à presença de polimorfismos genéticos ao longo do ge-

noma (farmacogenômica) ou em genes específicos (farmacoge-
nética), denominados genes candidatos. Está bem estabelecido 
na literatura científica que a contribuição para a identificação 
de pacientes com resposta inadequada a uma determinada 
terapia seja pela maior suscetibilidade às reações adversas 
(ADRs), ou por falha na resposta, que, consequentemente, 
levam a importantes números de hospitalização. Propõe-se 
que a farmacogenômica vem de encontro com a proposta da 
medicina personalizada visando maior eficácia e segurança 
do tratamento farmacológico. Nesta revisão, abordaremos a 
farmacogenômica de medicamentos utilizados comumente 
no tratamento da doenças cardiovascular (DCV), tais como 
anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, betabloqueadores, 
anti-hipertensivos e estatinas.

A farmacogenômica busca a terapia adequada para as-
segurar a eficácia e prevenir a toxicidade de fármacos com base 
no perfil genético do indivíduo. As novas tecnologias genômicas 
permitem analisar grande número de polimorfismos genéticos 
simultaneamente, como as utilizadas nos estudos de associação 
de genoma completo (GWAS), para avaliar sua relação com a 
resposta farmacológica. Soma-se, ainda, a avaliação dos efeitos 
de polimorfismos sobre a expressão gênica na presença da terapia 
farmacológica. Nesse contexto, os testes farmacogenômicos são 
uma estratégia essencial para seleção de novos fármacos, em 
estudos pré-clínicos e clínicos, com o intuito de adequar eficácia, 
segurança e menor variabilidade possível na resposta individual 
baseado nos fenótipos populacionais, podendo estabelecer, 
assim, a dose resposta para cada posição geográfica e ou étnica.

As consequências potenciais de polimorfismos em genes 
envolvidos no metabolismo de fármacos incluem: resposta 
exacerbada ou falha terapêutica, toxicidade e reações adver-
sas, necessidade de ajuste de dose eficaz, reduzida adesão, 
exacerbação de interações medicamentosas, falha na ativação 
de pró-fármacos e metabolismo alternativo com geração de 
metabólitos deletérios.

Os marcadores farmacogenômicos podem ser clas-
sificados em farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Genes 
envolvidos na biotransformação de fármacos, como as enzimas 
do citocromo P450 (CYP), são classificados como genes far-
macocinéticos. Polimorfismos de genes-alvo ou componentes 
da via pela qual um fármaco tem seu efeito são considerados 
genes farmacodinâmicos. Por outro lado, existem genes envol-
vidos na fisiopatologia de uma doença específica que podem 
modificar o efeito de um dado fármaco. Neste contexto, são 
apresentados a seguir alguns marcadores farmacogenômicos 
e suas aplicações na medicina cardiovascular.

Varfarina
Os antagonistas da vitamina K, como a varfari-

na, exercem seus efeitos anticoagulantes pela inibição da 
subunidade C1 da vitamina K epoxiredutase (VKORC1), 

responsável pela redução da vitamina K epóxido. A vitamina K 
reduzida é essencial para a gama-carboxilação pós-traducional 
de fatores de coagulação dependentes de vitamina K, como os 
fatores II (protrombina), VII, IX e X.

A varfarina é um anticoagulante comumente utiliza-
do no tratamento e na prevenção de doenças tromboembó-
licas e de complicações tromboembólicas associadas com 
fibrilação atrial (FA), substituição de válvula cardíaca e 
infarto agudo do miocárdio (IAM)1,2. Em pacientes com 
FA, a anticoagulação com varfarina é mais eficaz na pre-
venção secundária de acidente vascular encefálico (AVE) 
que outras terapias alternativas, incluindo outros fármacos 
antitrombóticos ou intervenção cirúrgica3. Por ser um 
fármaco de baixo custo, o uso é bem comum, no entanto, 
o seu monitoramento terapêutico é difícil pela grande va-
riabilidade interindividual na resposta farmacológica e ao 
estreito índice terapêutico.

Doses elevadas de varfarina conferem risco de 
hemorragia, enquanto que doses insuficientes expõe o pa-
ciente ao evento tromboembólico4. O tempo de protrombina 
e a razão normalizada internacional (INR) são utilizados 
para monitorar o estado de anticoagulação da varfarina. Os 
fenótipos dos pacientes como peso, etnia, assim como os 
hábitos como dieta (vegetais ricos em vitamina K), con-
sumo de álcool, estado da doença, além do uso simultâneo 
de outros medicamentos (sinvastatina, metronidazol, ma-
crolídeos e outros antibióticos de amplo espectro) afetam 
a resposta à varfarina, resultando em eficácia reduzida ou 
toxicidade aumentada3.

A grande variabilidade nas doses requeridas para al-
cançar INR estável e anticoagulação adequada sugere uma 
contribuição genética importante na farmacocinética e farma-
codinâmica da varfarina5.

A varfarina é metabolizada pela CYP2C9 hepática. 
Alguns polimorfismos do gene CYP2C9 podem reduzir seu 
metabolismo, expondo os pacientes a altas concentrações 
de varfarina e aumentando o risco de sangramento. Os ale-
los CYP2C9*2 (p.Arg144Cys; rs1799853) e CYP2C9*3 
(p.Ile359Leu; rs1057910) são os mais comumente associados 
com a redução da atividade enzimática, em 30% e 80%, res-
pectivamente, aumentando a sensibilidade à varfarina e o risco 
de sangramento (Tabela 1).

Doses de varfarina para os portadores do alelo *3 devem 
ser menores do que as doses para os portadores do alelo *2 
que, por sua vez, devem ser menores nos portadores do alelo 
funcional (*1/*1). Estudos de meta-análise mostraram que as 
doses de manutenção para os pacientes homozigotos *2 e *3 
foram reduzidas para 36% e 78%, respectivamente6. Além da 
relação gene-dose, esses alelos são associados com maior tempo 
para atingir a dose ideal de varfarina, maior risco de INR acima 
da meta terapêutica (INR>3,2) e maior risco de sangramento5. 
Os efeitos de alelos não funcionais do CYP2C9 também foram 
observados para outros cumarinicos como o acenocumarol e 
a fenprocumona4.
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Tabela 1. Marcadores farmacogenômicos de resposta à varfarina.

Gene Função Polimorfismo Efeito Resposta

CYP2C9ª Metabolismo da varfarina Alelo *2 
(Arg144Cys) 
Alelo *3 
(Ile359Leu)

Metabolismo reduzido da 
varfarina 
Maior sensibilidade à varfarina

Maior concentração sanguínea de 
varfarina 
Menor dose requerida 
Maior risco de INR alterado 
Maior tempo para estabilizar INR 
alvo 
Maior risco de hemorragia

VKORC1ª Regeneração da vitamina K -1639 G>A 
-1173C>T

Regeneração diminuída da 
vitamina K 
Maior sensibilidade à varfarina

Menor dose requerida 
Maior risco de INR alterado 
Maior tempo para estabilizar o INR 
alvo

CYP4F2 Metabolismo da vitamina 
K1

Val433Met Metabolismo reduzido da 
vitamina K1

Maior concentração vitamina K 
hepática 
Maior dose requerida

Adaptado de Wells et al., 20122, Ong et al., 20123; Voora & Ginsburg, 20129; INR: Razão normalizada internacional; a Forte nível de 
evidência para translação clínica.

Alguns polimorfismos no gene alvo da varfarina, 
VKORC1, foram associados com falha na resposta farmacoló-
gica e risco de sangramento. Essas variantes causam diminui-
ção de atividade da enzima, o que resulta na menor ativação 
de fatores de coagulação dependentes de vitamina K7. Os poli-
morfismos de nucleotídeo único (SNPs) localizados na região 
promotora do VKORC1 -1639G>A (rs99232318) e -1173C>T 
(rs9934438) foram associados com variabilidade na expressão 
gênica, sensibilidade aumentada e redução na dose requerida 
de varfarina e de outros cumarinicos (Tabela 1)1,3,8. Os por-
tadores dos alelos -1639A e -1173T (haplótipo A) requerem 
menor dose de varfarina do que os portadores do Haplótipo 
B (alelos -1639G e -1173C, respectivamente)9. Os SNPs do 
VKORC1 parecem ser os marcadores farmacogenômicos 
mais importantes para o ajuste de dose diária de varfarina7,10.

Resultados de estudos de genes candidatos e de GWAS 
mostraram que SNPs de VKORC1 e CYP2C9 são os principais 
marcadores farmacogenômicos de resposta à varfarina (40%) 
e de risco de hemorragia por aumento da anticoagulação5,8. 
Em função disso, a Food and Drug Administration (FDA) 
norte-americana aprovou a inclusão de informação na bula da 
varfarina sobre os genótipos de risco como preditores de dose 
e de resposta de varfarina, a partir de 2007; e, em 2010, foi 
incluído um alerta com as recomendações de dose especificas 
para esses genótipos3,8.

Polimorfismos em outros genes foram associados com 
a resposta à varfarina, incluindo os de vitamina K1 oxidase 
(CYP4F2), glutamil carboxilase (GGCX), calumenina (CALU), 
epóxido hidrolase 1 (EPHX1), fator VII (F7) e apolipoproteina 
E (APOE). Porém, a contribuição coletiva desses polimorfismos 
na variabilidade da dose de varfarina é menor que a de CYP2C9 
e VKORC12,5. Estudos recentes mostraram associação entre o 
SNP CYP4F2 Val433Met (rs2108622), atividade CYP4F2 

reduzida, maiores concentrações de vitamina K hepática e 
requerimento de maior dose de varfarina (Tabela 1)8,9.

Igualmente, há evidências suficientes de que os SNPs de 
CYP2C9, VKORC1 e CYP4F2 têm forte relação com a resposta 
a varfarina. Além disso, os testes comerciais e os algoritmos 
que auxiliam na interpretação dos resultados de genotipagem 
estão disponíveis. Até que mais ensaios clínicos em larga escala 
consolidem os resultados positivos dos testes farmacogeneticos, 
os clínicos poderão utilizá-los para:

• selecionar pacientes com alto risco de complicações 
(ex, hemorragia),

• predizer a dose para pacientes com alto risco de 
sangramento (ex, “terapia tripla” com aspirina, 
clopidogrel e varfarina),

• avaliar o custo-benefício do uso de novos 
anticoalugantes9.

Inibidores de agregação plaquetária
A terapia antiplaquetária dupla - clopidogrel e 

aspirina - tem papel importante na prevenção primária e prin-
cipalmente secundária de eventos vasculares isquêmicos; IAM, 
AVE e morte por DCV4,8. Entretanto, uma porcentagem de 
indivíduos usuários destes medicamentos tem evento vascular 
tromboembólico recorrente, seja por interação com outros 
medicamentos (omeprazol), seja pela ineficácia terapêutica.

Clopidogrel
O clopidogrel é um pró-farmaco ativado por me-

tabolismo oxidativo, no qual participam várias enzimas, 
incluindo a CYP2C19. O metabólito ativo se liga irreversi-
velmente ao receptor plaquetário de ADP (P2RY12) inibindo 
a agregação plaquetaria induzida por ADP11. O clopidogrel 
é utilizado em pacientes com síndrome coronária aguda 
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(SCA) e intervenção coronária percutânea (ICP). Apesar 
da eficácia terapêutica na maioria dos casos, alguns pa-
cientes permanecem em risco de morte, IAM e reestenose 
de stent2,9. Esta variabilidade de resposta do clopidogrel 
pode estar relacionada a polimorfismos em genes envolvi-
dos na farmacocinética, tais como a enzima CYP2C19 e o 
transportador de membrana ABCB1, e na farmacodinâmica, 
como o receptor alvo P2YR12, no entanto não estão bem 
estabelecidos para uso rotineiro11-13.

Os polimorfismos no CYP2C19 (alelos *2, *3 e outros) 
foram associados com ausência ou redução da atividade enzimáti-
ca. Os portadores do alelo CYP2C19*2 (c.681G>A, rs4244285), 
do alelo CYP2C19*3 (c.636G>A, rs4986893) ou outra variável 
não funcional são denominados metabolizadores intermediários 
(1 alelo não funcional) ou metabolizadores lentos (2 alelos não 
funcionais). Esses indivíduos produzem pouco metabólito ativo e 
têm menor resposta antiplaquetária ao clopidogrel (Tabela 2)9,13. 
O alelo CYP2C19*2 também foi associado ao risco de desfe-
chos cardiovasculares graves (morte, IAM, AVE e trombose de 
stent)14. Doses elevadas de clopidogrel (até 300 mg/dia) parecem 
neutralizar, em parte, os efeitos deste alelo, principalmente em 
portadores de 1 alelo não funcional2,9.

O alelo CYP2C19*17 (g.4195C>T, rs12248560) 
propicia aumento da atividade enzimática e seus portadores 
são denominados metabolizadores ultrarrápidos; produzem 
mais metabólito ativo e têm inibição plaquetaria acentuada. 
(Tabela 2)12,14. Esse alelo foi associado à maior proteção, re-
duzindo eventos isquêmicos, contudo, aumentando o risco de 
sangramentos13.

Os resultados dos estudos farmacogenômicos consti-
tuíram a base para as recomendações do FDA incluir, na bula 
do clopidogrel, a informação sobre as variantes do CYP2C19 
com reduzida atividade metabólica, cujos portadores requerem 
ajuste de dose ou uso de outro fármaco3,8. Contudo, a asso-
ciação robusta entre o polimorfismo CYP2C19*2 e a resposta 
reduzida ao clopidogrel, apesar da disponibilidade comercial 
do teste farmacogenético de CYP2C19, os consensos atuais 
não recomendam a sua utilização na prática clínica para pa-
cientes com SCA9,13.Recomenda-se o uso de testes genéticos 
para determinar a causa de resposta falha em pacientes com 
eventos cardiovasculares recorrentes ou risco aumentado de 
trombose de stent em pacientes submetidos à ICP9,13. Nesses, 
o uso de antiplaquetários alternativos parece mais adequado 
do que aumentar as doses de clopidogrel; doses elevadas de 
clopidogrel não trouxeram benefícios adicionais9.

A ticlopidina, o prasugrel e o ticagrelor são antipla-
quetários que não requerem bioativação extensa pela enzima 
CYP2C19, podem ser prescritos para pacientes metabolizadores 
lentos (CYP2C19*2 e *3), sem redução na eficácia2,12. Ademais, 
portadores desses alelos e tratados com prasugrel ou ticagrelor 
não tiveram aumento no risco de morte cardiovascular, IAM, 
AVE ou trombose de stent9.

O transportador de membrana ATP-binding cassette 
B1 (ABCB1) é localizado na membrana apical de enterócitos 
e hepatócitos, promove o efluxo de metabólitos ativos, contri-
buindo para a redução de sua biodisponibilidade. Três polimor-
fismos comuns do ABCB1, -1236C>T (rs1128503), 2677G>T 
(rs2032582) e 3435C>T (rs1045642), foram relacionados 

Tabela 2. Marcadores farmacogenômicos de resposta ao clopidogrel.

Gene Função Polimorfismo Efeito Resposta

CYP2C19ª Metabolismo (Ativação) 
do clopidogrel

Alelo *2 
(c.681G>A,) 
Alelo *3 
(c.636G>A)

Função enzimática reduzida 
Resistência ao clopidogrel

Menor concentração metabólito 
ativo 
Menor efeito antiplaquetário 
Maior risco de evento vascular 
(AVE, IAM recorrente e 
trombose de stent)

Alelo *17 
(g.4195C>T) 
[ganho de função]

Função enzimática aumentada 
Sensibilidade ao clopidogrel

Maior concentração do 
metabólito ativo 
Maior efeito antiplaquetário 
Maior risco de sangramento

ABCB1 Efluxo do metabólito 
ativo

-1236C>T, 2677G>T e 
3435C>T 
[Haplótipo T-T-T]

Maior efluxo do clopidogrel 
Eficácia reduzida

Menor concentração do 
metabólito ativo 
Maior risco de evento vascular 
(AVE, IAM recorrente e morte)

P2RY12 Agregação das plaquetas 34C>T, 744T>C e 
2739T>C 
[Haplótipos H1/H2]

Menor sensibilidade ao clo-
pidogrel

Haplótipo H2H2: 
Maior reatividade plaquetária 
induzida por ADP 
Maior risco de aterosclerose

Adaptado de Wells et al., 20122; Peters et al., 20094; Voora; Ginsburg, 20129; Myburgh et al., 201211; Ahmad et al., 201112; IAM: Infarto 
agudo do miocárdio; AVE: Acidente vascular encefálico; a Forte nível de evidência para translação clínica.
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com a variabilidade na resposta ao clopidogrel (Tabela 2). Os 
portadores de um alelo T de cada SNP (i.e, haplótipo T-T-T) 
têm concentração reduzida do metabolito ativo e os portado-
res de duas cópias do haplótipo ABCB1 T-T-T, tratados com 
clopidogrel, têm risco aumentado de morte cardiovascular, 
IAM, ou AVE, quando comparados com os não-portadores 
deste haplótipo1,12. A inibição plaquetaria pelo prasugrel não é 
afetada pelo haplótipo ABCB1 T-T-T. A variabilidade do locus 
ABCB1 também parece não influenciar a resposta ao prasugrel 
ou ao ticagrelor9.

Em nosso grupo de pesquisa, observamos que a baixa 
expressão do transportador de membrana ABCC3, em celulas 
mononucleares de pacientes com DAC, se relacionou com 
maior reatividade plaquetária, em resposta ao clopidogrel15. 
Esse resultado sugere que o perfil de expressão de ABCC3 pode 
ser útil como preditor de resposta ao clopidogrel.

O receptor plaquetário P2Y12 (P2RY12) e seu efetor 
(GPIIb/IIIa, integrina β3) são alvos diretos do metabolito 
ativo do clopidogrel. Vários estudos avaliaram o papel de 
polimorfismos nos genes que codificam essas proteínas 
(P2RY12 e ITGB3), em desfechos clínicos nos pacientes com 
DAC, tratados com clopidogrel12. Polimorfismos comuns no 
P2RY12 foram relacionados com a variabilidade de resposta 
ao clopidogrel (Tabela 2). O SNP 2739T>C (intron 1) foi rela-
cionado com menor resposta ao clopidogrel11. Dois haplótipos 
do P2RY12 foram detectados (H1 e H2), sendo que a variante 
H2 foi relacionada com reatividade plaquetária induzida por 
ADP aumentada (menor resposta ao clopidogrel) e com alto 
risco de aterosclerose12. O polimorfismo no ITGB3 Leu59Pro 
também foi associado com menor efeito na função plaquetária 
em resposta ao clopidogrel4.

Aspirina
A aspirina inibe irreversivelmente a enzima cicloxi-

genase-1 (COX-1), reduzindo a produção do tromboxano 
A2 (TXA2) e a agregação das plaquetas. Polimorfismos no 
gene da COX-1 (PTGS1) podem afetar a função plaquetária 
e, consequentemente, os efeitos da aspirina. Em pacientes 
com DCV, tratados com aspirina por duas ou mais semanas, a 
variante PTGS1 -842A>G foi relacionada à menor resposta ao 
tratamento, medida pelo TXA2 plasmático4. O polimorfismo 
PTGS1 50C>T foi também relacionado com a variabilidade 
do TXB2 plasmático, mas não com a resposta de agregação 
plaquetária induzida pela aspirina. Esses resultados são su-
gestivos de que os alelos -842G e 50T estão associados com 
a reduzida sensibilidade à aspirina; contudo, os mecanismos 
envolvidos na interação gene-resposta farmacológica ainda 
não foram elucidados.

Variantes em genes relacionados com a função plaque-
tária, tais como as integrinas β2β1 (GPIa/IIa) ou β3 (GPIIIa), 
foram relacionadas com a resposta à aspirina1,12. O polimor-
fismo comum Leu59Pro (rs5918) no ITGB3, que codifica a 
integrina β3, foi associado a menor sensibilidade (resistência) 
à aspirina, pelo teste de função plaquetária1,9. Polimorfismos 

nos genes GP1BA, GP6, P2RY12, F2R e VAV3 também têm 
sido associados à variabilidade de resposta à aspirina12. Recen-
temente, foi descrita a associação do polimorfismo intrônico 
rs12041331 no gene do receptor 1 de agregação endotelial 
plaquetaria (PEAR1) com maior conteúdo desta proteína nas 
plaquetas e resposta aumentada à aspirina9.

Bloqueadores betadrenérgicos
Os bloqueadores betadrenérgicos são antagonistas dos 

receptores beta-1 (ADRB1) e beta-2 adrenérgicos (ADRB2) 
bloqueiam os efeitos da epinefrina e da norepinefrina, dimi-
nuindo os impulsos nervosos e a carga de trabalho do coração16. 
Os receptores betadrenergicos são acoplados à proteína G 
(GPCRs), enzima que modula a sinalização através da fosfori-
lação de beta-receptores ativados, e de receptores pré-sinápticos 
adrénergicos alfa2-c (ADRA2C), que regulam a liberação de 
norepinefrina por via de retroalimentação negativa2,16.

Os bloqueadores betadrenérgicos são uma importante 
classe de fármacos cardiovasculares usados para várias con-
dições clinicas, incluindo arritmia cardíaca, angina estável, 
SCA, hipertensão e insuficiência cardíaca2. Apresentam 
consideravel variabilidade de resposta interindividual que pode 
ser relacionada a polimorfismos em genes farmacocinéticos e 
farmacodinâmicos17.

As variantes genéticas de enzimas de biotransformação, 
como a CYP2D6, são as mais estudadas. Polimorfimos em 
genes de receptores adrenérgicos e as vias de sinalização 
também podem influenciar na resposta a bloqueadores 
betadrenérgicos.

Foram identificadas mais de 80 isoformas funcionais de 
CYP2D6 e os indivíduos são classificados em metabolizadores 
ultrarrápidos, rápidos, intermediários e lentos com base na pre-
sença de polimorfismos não funcionais (CYP2D6*3, *4, *5 e *6) 
e do numero de cópias do alelo funcional (CYP2D6*1)11.

Polimorfismos do CYP2D6 influenciam na farma-
cocinética de alguns bloqueadores betadrenérgicos, como o 
metoprolol, cuja concentração plasmática pode variar em até 
sete vezes2. O alelo não funcional CYP2D6*4 (rs3892097) 
caracteriza o fenótipo de metabolizador lento e foi relacionado 
com maior concentração plasmática do metoprolol, maior 
redução da frequência cardíaca e da pressão arterial e maior 
risco de bradicardia (Tabela 3)9.

A FDA aprovou a indicação de polimorfismos do 
CYP2D6 na bula dos três bloqueadores betadrenérgicos mais 
prescritos para o tratamento da insuficiência cardíaca (meto-
prolol, propanolol e carvedilol)2. Entretanto, a evidência do 
efeito farmacocinético desses polimorfismos não parece estar 
relacionada à eficácia, à resposta, ou aos efeitos adversos, e 
não há uma diretriz geral para ajuste de dose ou seleção de um 
fármaco especifico2,17.

Os genes ADRB1 e ADRB2 têm sido investigados 
como marcadores genéticos de resposta a beta-agonistas e 
beta-antagonistas. A eficácia do tratamento com bloqueadores 
betadrenérgicos é influenciada por polimorfismos no ADRB1. 
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Tabela 3. Marcadores farmacogenômicos de resposta a bloqueadores beta-adrenégicos.

Gene função Polimorfismo Efeito Resposta

CYP2D6ª Metabolismo betabloqueadores Alelo *4 função enzimática reduzida 
maior sensibilidade ao 
betabloqueador

Menor depuração de metoprolol 
Maior redução de PA e FC 
Maior risco de bradicardia

ADRB1 Desencadeia os efeitos de 
epinefrina e norepinefrina

Ser49Gly 
Arg389Gly

Menor sensibilidade a 
betabloqueadores 
(49Gly e 389Gly)

Menor redução de PA e FC 
Pior controle da PA 
Menor FEVE 
Maior mortalidade cardiovascular

ADRB2 Receptor adrenérgico beta-2 Gly16Arg 
Gln27Glu

Menor sensibilidade aos 
betabloqueadores

Pior resposta 
Maior mortalidade global 
(Haplótipo)

ADRA2C Receptor adrenérgico alfa-2C Ins/Del322-325 Menor atividade do receptor 
Menor sensibilidade aos 
betabloqueadores

Portadores Del322-325 não têm 
efeito benéfico de bucindolol

GRK5 Quinase que regula a função 
de receptores acoplados a 
proteína G

Gln41Leu Função enzimática 
diminuída

Afro-Americanos portadores de 
41Leu não têm benefício com uso de 
betabloqueadores

Adaptado de Ong et al., 20123; Voora & Ginsburg, 20129; Johnson JA et al., 201116; PA: Pressão arterial; FC: Frequência cardíaca; 
FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo. a Forte nível de evidência para translação clínica.

Variantes comuns ADRB1 Ser49Gly (rs1801252) e Arg389Gly 
(rs1801253) foram relacionadas a menor redução na frequência 
cardíaca, na pressão arterial, menor efeito na fração de ejeção 
ventricular esquerda e maior mortalidade cardiovascular, na 
vigência de tratamento com bloqueadores betadrenérgicos 
(Tabela 3)3,11,16. Parece que essas variantes aumentam a ativação 
da adenilciclase induzida por agonistas, como foi demonstrado 
nos experimentos in vitro. Entretanto, dados recentes não foram 
suficientemente consistentes para suportar o uso de testes ge-
néticos para o ADRB1 na seleção ou para indicar o tratamento 
com bloqueadores betadrenérgicos; para tanto, outros estudos 
são necessários17.

Polimorfismos no ADRB2 também têm significância 
funcional. Dois polimorfismos comuns Arg16Gly e Gln27Glu 
parecem estar associados com maior mortalidade global 
em pacientes tratados com bloqueadores betadrenérgicos 
(Tabela 3)11,17. Haplótipos ADRB2 parecem estar associados 
com pior resposta e essas variantes não mostraram estar 
associadas com melhora da fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo16.

Polimorfismos funcionais no gene do receptor adrener-
gico alfa-2C, ADRA2C, podem modular a resposta aos blo-
queadores betadrenérgicos. O polimorfismo de deleção comum 
ADRA2C Del322-325 resulta da perda de quatro aminoácidos e 
foi relacionado com menor atividade em células transfectadas, 
sugerindo potencial para a liberação aumentada de norepine-
frina e, portanto, contribuindo na variabilidade da resposta a 
bloqueadores betadrenérgicos1,16. Pacientes com insuficiência 
cardíaca portadores do genótipo ADRA2C Del322-325 tiveram 
piores desfechos relacionados à doença e não se beneficiaram 
do tratamento com o bucindolol, quando comparados com 

os portadores do genótipo Ins322-325Ins (Tabela 3). Esses 
indivíduos têm melhor função do ventrículo esquerdo quando 
fazem uso de metoprolol1,16.

A função de receptores acoplados à proteína G (GPCR), 
como o ADRB1, é regulada por quinases (GRKs), as quais 
modulam a dessensibilização, a interiorização e a sinalização 
do receptor. Em afro-americanos, o genótipo Gln41Gln do 
SNP GRK5 Gln41Leu, foi associado com melhor resposta ao 
tratamento com bloqueadores betadrenérgicos, o que é suges-
tivo de que os portadores do alelo 41Leu não se beneficiam 
da terapia com betabloqueadores, quando se avaliou a morte 
como desfecho clinico (Tabela 3)1,16.

Concluindo, alguns indivíduos com insuficiência 
cardíaca podem ter pouco benefício dos bloqueadores be-
tadrenérgicos; em outros, a variabilidade genética na via de 
sinalização adrenérgica pode ter uma influência importante 
no beneficio destes fármacos. Apesar disso, é difícil imple-
mentar testes baseados no consenso de uso de bloqueadores 
betadrenérgicos em pacientes com insuficiência cardíaca 
com sugestão de manter a terapia sem prover uma opção 
terapêutica alternativa.

Anti-hipertensivos
A resposta à terapia anti-hipertensiva tem preocupado 

a comunidade clínico-científica, de forma que a pesquisa 
de marcadores e de preditores de resposta fterapêutica tem 
aumentado nos últimos anos. Os fármacos disponíveis para 
o tratamento da hipertensão arterial incluem: diuréticos, 
betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da 
angiotensina (ECA) e antagonistas do receptor tipo 1 da 
angiotensina II.
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Diuréticos
Os diuréticos tiazidicos são considerados a primeira 

linha de intervenção para a maioria dos pacientes hipertensos. 
Os efeitos benéficos, em longo prazo, parecem resultar da 
redução da resistência vascular periférica e da diminuição da 
sensibilidade dos vasos sanguíneos às catecolaminas e ao sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). A considerável 
variabilidade na pressão arterial, em resposta ao tratamento com 
diuréticos, foi atribuída aos polimorfismos de genes envolvidos 
no SRAA, entre outros4.

A aducina-alfa (ADD1) é uma proteína do cito-
esqueleto associada à reabsorção tubular de sódio, via 
ATPase sódio/potássio. O SNP funcional Gly460Trp no ADD1 
afeta a reabsorção de sódio no túbulo proximal. Os portadores 
do alelo 460Trp têm maior sensibilidade ao sódio e maior 
redução na pressão arterial, quando tratados com hidroclortia-
zida, do que os portadores do alelo 460Gly (Tabela 4)1. Vários 
estudos mostraram associação do SNP Gly460Trp com menor 
risco de desfechos cardiovasculares; AVE e IAM3. Esses dados 
são sugestivos de que a variante ADD1 pode afetar potencial-
mente a resposta da pressão arterial aos diuréticos. Todavia, 
isso não foi replicado em estudos mais amplos, sugerindo que 
a variante ADD1 tem um papel menor na predição da resposta 
aos diuréticos. Estudos que avaliaram a importância dessa 
associação demonstraram que a ouabaína (tem como alvo a 
aducina) foi eficaz na redução da pressão arterial4.

O peptídeo natriurético atrial (ANP) tem ação diuréti-
ca, via controle da homeostase de eletrólitos e de volume do 
líquido extracelular. A redução de ANP pode estar associada 
com a hipertensão, enquanto o aumento deste peptídeo pode 
resultar em hipotensão. Variantes do gene precursor do ANP, 
denominado NPPA, parecem modificar a resposta interindi-
vidual aos diuréticos. O SNP NPPA 2238T>C foi associado 
com menor taxa de eventos cardiovasculares (IAM e AVE) e 
com maior redução da pressão arterial em indivíduos tratados 
com clortalidona, quando comparados com os indivíduos tra-
tados com anlodipina (Tabela 4)18. Contudo, esses resultados 
precisam ser confirmados em estudos mais amplos e, possi-
velmente, os ajustes posológicos dos medicamentos possam 
ser feitos com bases nos dados genéticos dos pacientes.

Bloqueadores betadrenérgicos
Os bloqueadores betadrenérgicos são fármacos de 

primeira linha no tratamento da hipertensão arterial e têm 
variabilidade considerável na sua eficácia16. Entre os genes 
envolvidos na variabilidade da resposta anti-hipertensiva dos 
bloqueadores betadrenérgicos, destaca-se o ADRB1.

Dados consistentes em vários estudos clínicos demons-
traram haver associação entre SNPs ADRB1 Ser49Gly and 
Arg389Gly e menor redução da pressão arterial, em resposta 
aos bloqueadores betadrenérgicos3,4. Em pacientes hipertensos 
tratados com atenolol, o haplótipo Gly49/Gly389 foi associado 
com o pior desfecho clínico e maior mortalidade cardiovascular, 
em comparação àqueles tratados com verapamil1,16.

Os receptores betadrenergicos são ativados mediante 
seu acoplamento à proteína G. O gene que codifica a subuni-
dade beta-3 da proteina G (GNB3) tem uma variante comum, 
825C>T, que foi associada com concentrações plasmáticas 
de renina baixas e razão aldosterona/renina elevada, fatores 
que podem influenciar os efeitos dos betabloqueadores4. Em 
mulheres, mas não em homens, o genótipo CC foi associado 
com melhor resposta anti-hipertensiva aos betabloqueadores 
(Tabela 4).

Inibidores da ECA
Os inibidores de ECA (iECA), amplamente prescritos 

para o tratamento da hipertensão, bloqueiam a conversão de 
angiotensina I em angiotensina II. A ECA tem importante pa-
pel no SRAA pela conversão de angiotensina I em II e, dessa 
forma, regula o equilíbrio de sódio e participa na manutenção 
do tonus vascular.

O gene que codifica ECA (ACE) tem um polimorfis-
mo comum denominado ins/del (I/D), o qual foi relacionado 
com a variabilidade na resposta aos iECA2,4. Os primeiros 
estudos mostraram que o genótipo II estava associado a 
maior redução da pressão arterial e menor mortalidade 
cardiovascular (Tabela 4). Entretanto, esses resultados não 
foram replicados em estudos posteriores, sugerindo que a 
variante ACE I/D não parece ser um forte modificador da 
resposta da pressão arterial nos indivíduos submetidos ao 
tratamento com iECA2,4.

Outras proteínas importantes estão incluídas no SRAA; 
a angiotensina (AGT) e o receptor 1 de angiotensina (AGTR1). 
O SNP Met235Thr do AGT foi inicialmente relacionado com 
maior redução da pressão arterial, durante o tratamento com 
iECA, e menor risco de AVE, mas não de IAM (Tabela 4)2,19. 
Estudos posteriores avaliaram os efeitos dos alelos da variante 
AGT Met235Thr, em pacientes submetidos ao tratamento com 
iECA, entretanto, não foi observada relação com a incidência 
de AVE ou IAM. Portanto, a contribuição desse polimorfismo 
permanece inconclusiva.

Dois SNPs do AGTR1 (rs275651 e rs5182) foram 
associados com IAM não fatal, parada cardíaca ressuscitada 
e mortalidade cardiovascular, em pacientes com DAC está-
vel, tratados com perindopril (Tabela 4)2. Esses SNPs foram 
associados ao menor benefício da terapia com perindopril. 
Esses dados precisam ser replicados e representam poten-
cial avanço na compreensão da variabilidade da resposta 
aos iECA.

Antagonistas do receptor tipo 1 da angiotensina II
Os antagonistas do AGT1R têm importante papel no 

SRAA e são amplamente prescritos para o tratamento da 
hipertensão e outras condições cardiovasculares.

A variante comum do AGT1R 1166A>C foi avaliada 
quanto aos seus efeitos na resposta anti-hipertensiva dos an-
tagonistas do AGT1R. Os resultados foram inconsistentes e 
não há conclusões significativas com relação a esta variante4.
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Tabela 4. Marcadores farmacogenômicos de resposta a anti-hipertensivos.

Gene Função Polimorfismo Efeito Resposta

ADD1 Reabsorção tubular de 
sódio

Gly460Trp Maior sensibilidade a 
diuréticos tiazídicos

Maior redução da pressão 
arterial 
Menor risco de IAM ou AVE

NPPA Homeostase de eletrólitos 2238CT>C Maior sensibilidade à 
clortalidona

Maior redução da pressão 
arterial 
Menor risco de IAM ou AVE

ADRB1 Receptor beta-adrenérgico Ser49Gly 
Arg389Gly

Menor sensibilidade a 
betabloqueadores 
(49Gly e 389Gly)

Menor redução da pressão 
arterial 
Maior mortalidade cardio-
vascular (atenolol comparado 
com verapamil)

GNB3 Sinalização intracelular de 
receptor beta-adrenérgico

825C>T Maior sensibilidade 
a betabloqueadores 
(Genotipo CC)

Menor renina plasmática 
Maior redução PA, em 
mulheres

ACE Conversão de angiotensina 
(SRAA)

ins/del (I/D) Menor sensibilidade 
aos inibidores de ECA 
(Genotipo DD)

Maior mortalidade 
cardiovascular

AGT Angiotensina (SRAA) Met235Thr Menor sensibilidade aos 
inibidores de ECA (235Thr)

Maior risco de IAM e AVE

AGTR1 Receptor de angiotensina 
II (SRAA)

rs275651 
rs5182

Menor sensibilidade ao 
perindopril

Maior risco cardiovascular

P2RY12 Agregação das plaquetas 34C>T, 744T>C, e 
2739T>C 
[Haplótipos H1/H2]

Menor sensibilidade ao 
clopidogrel

Haplótipo H2H2 
Maior reatividade plaquetária 
induzida por ADP 
Maior risco de aterosclerose

Adaptado de Wells et al., 20122; Peters et al., 20094 ; Verschuren et al., 201219, AVE: Acidente vascular encefálico; ECA: Enzima 
conversora de angiotensina; IAM: Infarto agudo do miocárdio; PA: Pressão arterial; SRAA: Sistema renina-angiotensina-aldosterona.

Estatinas
As estatinas são inibidores da 3-hidroxi-3-metil-

glutaril-coenzima A redutase (HMGCR) que catalisa a 
etapa limitante da biossíntese de colesterol. As estatinas 
reduzem o colesterol plasmático pelo bloqueio da síntese 
de colesterol endógeno, que subsequentemente regula po-
sitivamente a expressão de receptores de lipoproteína de 
baixa densidade (LDL) hepáticos3,19. Constituem a terapia 
de primeira linha no tratamento e na prevenção da DCV 
pela redução de LDL colesterol e por potenciais efeitos 
pleotrópicos, porém, podem apresentar efeitos adversos 
músculo-esqueléticos2,9.

A resposta farmacológica às estatinas pode variar entre 
10% e 70%. Além de fatores ambientais e sociais, essa varia-
bilidade é atribuída a polimorfismos em mais de 30 genes en-
volvidos na farmacodinâmica e farmacocinética de estatinas9,20.

Estudos de gene candidatos e GWAS mostraram forte 
relação de SNPs nos genes HMGCR, receptor de LDL (LDLR), 
proproteinaconvertase subtilisin/hexin 9 (PCSK9), APOE e 
outras variantes conhecidas com a redução de LDL colesterol 
em resposta a estatinas.

Polimorfismos e haplótipos do HMGCR foram objeto 
de vários estudos de farmacogenômica de estatinas. Foi 
observada associação significativa entre os SNPs 12 e 29 
(cromossoma 5) com reduzida eficácia do tratamento com pra-
vastatina. Indivíduos homozigotos para o alelo raro tinham 22% 
e 19% menor redução no colesterol total e LDL colesterol, res-
pectivamente, comparados com os portadores heterozigotos21,22. 
Portadores do haplótipo H7 do HMGCR, definido por três 
SNPs intrônicos (rs17244841, rs17238540 e rs3846662), 
experimentaram 5% a 20% menor redução de LDL colesterol 
(Tabela 5)19,23,24. Isso ocorre devido à produção de uma isofor-
ma HMGCR, por processamento alternativo de RNAm, que é 
menos sensível à inibição por estatinas (pravastatina)1.

O receptor de LDL foi o foco de vários estudos 
farmacogenômicos devido ao seu papel no metabolismo e 
homeostase do colesterol. Estudo prévio do nosso grupo 
mostrou que polimorfismos comuns do LDLR são associados 
com variabilidade na resposta à fluvastatina25. Resultados 
similares foram observados em estudos mais amplos20,23,24.

Em afro-descententes, o haplótipo L5 do LDLR, definido 
por seis SNPs localizados na extremidade 3’ não traduzida 



49Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Hirata RDC et al./Terapia personalizada: contribuição da farmacogenômica cardiovascular
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):41-52

Tabela 5. Marcadores farmacogenômicos de resposta a estatinas.

Gene Função Polimorfismo Efeito Resposta

HMGCR Síntese de colesterol Haplótipo H7 
(c.451-174A>T, 
c.2298+117T>G e 
c.1564-106A>G)

Função reduzida 
Menor sensibilidade a 
estatinas

Menor redução de LDL coleste-
rol em resposta a estatinas

LDLR Receptor de LDL Haplótipo L5 (seis SNPs 
na região 3’UTR do 
RNAm)

Menor expressão do receptor Menor redução de LDL 
colesterol

PCSK9 Degradação do receptor 
de LDL

Arg46Leu Função diminuída 
Maior sensibilidade a 
estatinas

Maior redução de LDL colesterol

Gly670Glu 
c.799+288C>T

Função aumentada 
Menor sensibilidade a 
estatinas

Menor redução de 
LDL colesterol

APOE Proteína de VLDL e 
IDL que interage com 
receptor de LDL

Haplótipos 
E2, E3, e E4

E2: menor afinidade 
E4: maior afinidade 
E3: afinidade intermediária

E2: maior redução de LDL 
colesterol e menor risco de DCV 
E4: menor redução LDL 
colesterol e maior risco de DCV 
E3: resposta intermediária

SLCO1B1* Transportador de influxo 
(captação)

C.521T>C 
c.388A>G

Maior sensibilidade a esta-
tinas

Maior concentração de estatinas 
Maior redução de LDL colesterol

Alelo *5 
(p.Val174Ala)

Efeitos adversos 
músculo-esqueléticos 
Adesão ao tratamento

Maior risco de miotoxicidade 
(miopatia ou rabdomiolise) asso-
ciado com uso de estatinas 
Maior probabilidade de falta de 
adesão

Adaptado de Wells et al., 20122. Ong et al., 20123; Peters et al., 20094; Voora & Ginsburg, 20129; DCV: Doença cardiovascular; 
LDL: Lipoproteína de baixa densidade; LDLR: Receptor de LDL; 3’UTR: Extremidade 3’ não traduzida do RNAm; * Forte nível de 
evidência para translação clínica.

(3’UTR) do RNAm, foi associado com menor resposta a esta-
tinas, possivelmente devido à menor indução da expressão de 
LDLR (Tabela 5)3. A eficácia de estatinas para os portadores de 
haplótipos H7 do HMGCR e L5 do LDLR é ainda mais reduzida2.

A PCSK9 é uma convertase de proproteina que causa degra-
dação do receptor de LDL. Alguns polimorfismos que modificam a 
função normal da PCSK9 aumentam a expressão de receptores de 
LDL reduzindo as concentrações plasmáticas do LDL colesterol. Foi 
observado que alguns SNPs no PCSK9 têm importante efeito na res-
posta à atorvastatina23. A variante PCSK9 rs11591147 (Arg46Leu) 
foi associada com maior redução de colesterol LDL, enquanto que 
os SNPs rs505151 (Gly670Glu) e rs7552841 (c.799+288C>T) 
foram relacionados com menor resposta às estatinas (Tabela 5)24,26.

A apolipoproteina E (apoE) tem várias funções no 
metabolismo lipídico: se liga aos receptores de LDL celulares 
e participa no processo de captação de quilomicrons, lipopro-
teínas de densidade muito baixa (VLDL) e intermediária (IDL) 
circulantes pelo fígado. A apoE também tem papel importante no 
desenvolvimento da aterosclerose e no risco aumentado de DCV.

O gene APOE foi o mais extensivamente estudado na 
pesquisa farmacogenômica das terapias hipolipemiantes20,22. 

Duas variantes, rs7412 e rs429358, definem três haplótipos, de-
nominados E2, E3 e E4 que são associados com características 
lipídicas, cognitivas e trombóticas. De forma geral, a magnitude 
da redução de LDL colesterol é maior para portadores do ha-
plótipo E2, seguido de E3 e E4, respectivamente, em resposta 
a estatinas (Tabela 5)22,24. A maior resposta do LDL colesterol 
encontrada em portadores de apo E2 resulta da superexpressão 
de receptores de LDL hepáticos, os quais têm menor afinidade 
por apoE2 que apoE4. Portanto, o aumento da expressão de 
receptores de LDL induzida por inibidores de HMGCR eleva 
ainda mais a captação hepática de lipoproteínas que contêm 
apoE2, de forma a reduzir ainda mais o LDL colesterol em 
resposta à estatina24,26. A influência de haplótipos de APOE 
parece ser consistente para vários tipos de estatinas e doses e 
resultados moderados de redução de LDL colesterol22,24.

A proteína de transferência do colesterol esterificado 
(CETP) tem um papel central no transporte do colesterol dos 
tecidos periféricos ao figado, denominado transporte reverso 
do colesterol (RCT). O SNP comum Taq1B do CETP foi 
associado com alta concentração da proteína (homozigoto B1) 
e menor progressão de aterosclerose coronária, após tratamento 
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com pravastatina. Entretanto, outros estudos não confirmaram 
os resultados de interação entre a variante CETP Taq1B e a 
resposta às estatinas4,24.

Variantes do gene do receptor scavenger do tipo I 
(SCARB1), envolvido no transporte reverso do colesterol, 
também parece ter importante papel na resposta às estatinas. 
Em nosso grupo de pesquisa, observamos que o SNP 
SCARB1 c.1050C>T influencia o perfil lipídico e a resposta 
à atorvastatina27.

As enzimas lipoproteína lipase (LPL) e lipase hepática 
(LIPC) transferem lipídeos entre lipoproteínas e modulam a 
lipólise. Variantes nos genes LPL e LIPC foram associadas com 
resposta lipídica alterada à terapia com estatinas; entretanto, 
nenhum resultado conclusivo foi encontrado4,23,24.

A kinesin-like protein 6 (KIF6) pertence a uma família de 
proteínas motoras, denominadas cinesinas, que medeiam o trans-
porte intracelular de organelas, proteínas complexas e RNAm. Al-
guns estudos encontraram associação entre o polimorfismo KIF6 
Trp719Arg (rs20455) e maior benefício da terapia com estatinas 
para a mesma taxa de redução de LDL colesterol. Entretanto, o 
menor risco de DAC para portadores do alelo 719Arg não foi 
replicado em outros estudos, e subsequente meta-análise de GWAS 
não encontrou evidências de associação com DAC ou qualquer 
tratamento diferencial benéfico da terapia com estatina2,9.

A calmina (CLMN) é uma proteína com domínio 
transmembrana similar à calponina. O SNP rs8014194 do gene 
CLMN foi fortemente associado com a resposta a estatinas, em 
GWAS de três ensaios clínicos, mas esses achados precisam 
ser confirmados em estudos futuros1,28.

A maioria das estatinas sofre metabolismo por en-
zimas do complexo CYP, de forma que polimorfismos nos 
genes destas enzimas têm importante papel na farmacoci-
nética destes hipolipemiantes. Lovastatina, sinvastatina e 
atorvastatina são metabolizadas pela CYP3A4, enquanto 
que a CYP2C9 metaboliza a fluvastatina. Por outro lado, a 
pravastatina e a rosuvastatina parecem não ser metabolizadas 
pelo sistema CYP24.

Variantes do CYP3A4 foram associadas com variabilidade 
na resposta a estatinas. O SNP CYP3A4*1B (-290A>G) foi relacio-
nado com menor eficácia à atorvastatina, enquanto que as variantes 
CYP3A4*1G e CYP3A4*3 (Met445Thr) foram associadas com 
maior redução de LDL colesterol em resposta à atorvastatina e à 
sinvastatina1,24. Polimorfi smos não funcionais do CYP3A5 (expres-
são reduzida) foram associados com menor resposta a lovastatina24. 
Em nosso grupo de investigação, observamos que portadores do 
haplótipo CYP3A5*3A, uma combinação dos alelos *1D e *3C, 
apresentaram eficácia de atorvastatina reduzida em comparação 
com não portadores deste haplótipo24,29.

A glicoproteina P, também conhecida como multidrug 
resistance-1 (MDR1) ou ABCB1, é um transportador de efluxo 
envolvido na excreção intestinal e hepatobiliar de vários fárma-
cos, incluindo as estatinas. Os polimorfismos ABCB1 3435C>T 
e 2677G>T/A foram associados com resposta modificada ao 
tratamento com estatinas4,24.

Os transportadores ABCG5 e G8 participam da absorção 
intestinal de colesterol. O SNP ABCG8 D19H foi relacionado 
com redução da taxa de absorção do colesterol24. Além disso, foi 
associado com maior redução de LDL colesterol em indivíduos 
tratados com atorvastatina.

Os transportadores de solutos orgânicos (SLC) são 
proteínas que promovem a captação de várias substâncias e 
fármacos. O SCLO1B1 está envolvido na captação hepática de 
estatinas e pode influenciar a farmacocinética e, consequente-
mente, a resposta destes hipolipemiantes24.

O polimorfismo SCLO1B1 c.521T>C foi associado com 
maior concentração plasmática de sinvastatina, atorvastatina, 
pravastatina, pitavastatina, rosuvastatina e maior redução na 
colesterolemia24. Em estudo recente, observamos que o SNP 
SLCO1B1 c.388A>G causa aumento significativo na resposta a 
resposta à atorvastatina e sugerimos que pode ser um importante 
marcador para predizer a eficácia da terapia hipolipemiante30 
(Tabela 5).

As estatinas têm um perfil de segurança bem defi-
nido, mas apresentam um risco pequeno de efeito adverso 
músculo-esquelético que parece ser influenciado por va-
riantes no SLCO1B1. A variante SLCO1B1*5 (rs4149056, 
Val174Ala) interfere com a localização deste transportador 
na membrana plasmática dos hepatócitos e resulta em con-
centrações aumentadas de estatina no plasma9. Nos estudos 
de associação de genes candidatos ou em GWAS, porta-
dores do alelo SLCO1B1*5 apresentaram risco aumentado 
de miotoxicidade induzida por altas doses de sinvastatina 
(Tabela 5)1,2. Essa variante foi relacionada com risco de 
miopatia ou rabdomiolise, 16,9 vezes maior para homo-
zigotos e 4,5 vezes maior para heterozitgotos, em uso de 
80 mg/dia de sinvastatina3,24.

Em outros estudos clínicos foi observado que o risco 
de miopatia do alelo SLCO1B1*5 depende do tipo de estatina, 
sendo o maior risco para sinvastatina seguida de atorvastatina, 
pravastatina, rosuvastatina, e fluvastatina (Tabela 5)9,24. Os níveis 
de risco de miotoxicidade são relacionados com o efeito diferen-
cial desta variante, na concentração plasmática de cada estatina3.

Um aspecto relevante é a falta de adesão ao tratamento, 
que pode ocorrer durante o tratamento com estatinas, principal-
mente devido ao desconforto causado pela miopatia e outros 
efeitos colaterais. Embora a genética da adesão a estatinas não 
tenha sido estudada profundamente, dois estudos (um ensaio 
clínico e um estudo de coorte observacional) relataram que a 
taxa de adesão a estatinas foi menor em portadores do alelo 
SLCO1B1*53,9.

Na prática clínica é possível predizer a magnitude da 
redução de LDL colesterol com base no tipo e na dose de 
estatina, e no valor basal de LDL colesterol. Ainda é pouco 
provável que testes farmacogenômicos sejam adotados porque 
a magnitude de associação com a resposta a estatinas é pequena 
(10% a 15% na redução de LDL colesterol)9. Por outro lado, 
os efeitos colaterais induzidos por estatinas e a falta de adesão 
são menos predizíveis.
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A variante SLCO1B1 foi validada em estudos indepen-
dentes, de forma que informação sobre sua análise deveria ser 
integrada na prática clínica para informar o risco potencial de 
miotoxicidade e auxiliar nas decisões terapêuticas2. O teste para 
SLCO1B1*5 pode oferecer aos portadores a possibilidade de 
tratamento com pravastatina, rosuvastatina e fluvastatina, as 
quais sofrem influência menor do transportador SLCO1B19. 
Embora o nível de evidência atual sobre o SNP SLCO1B1*5 
não dê suporte à genotipagem prospectiva, o teste já é oferecido 
em plataformas de análise de genoma completo direcionado 
pelo consumidor (ex, 23andMe, deCODEME, etc).

conSiDeraçõeS finaiS

Os estudos farmacogenômicos realizados até o momento 
apresentam evidências de sua utilidade clínica na farmacotera-
pia cardiovascular, pois mostram evidências de efeitos de poli-
morfismos na resposta farmacológica e em desfechos clínicos, 
principalmente cardiovasculares. Entretanto, alguns resultados 
inconclusivos têm dificultado sua inserção na prática clínica. 
Isso, provavelmente, se deve a que cada gene e/ou variante tem 
um efeito pequeno na resposta aos fármacos cardiovasculares. 
Além disso, outros fatores podem contribuir para a dificuldade 
de replicação de resultados iniciais, tais como delineamento 
experimental, grupo populacional, tamanho amostral, classe de 
fármaco, doença de base e comorbidades, tipos de desfechos clí-
nicos e outros fatores, como dieta e interações medicamentosas.

As abordagens atuais na pesquisa farmacogenômica 
utilizam estratégias de análise de SNPs em larga escala, como 
os GWAS, sequenciamento de nova geração e avaliação de 
diferentes populações, seleção de parâmetros laboratoriais e 
clínicos mais específicos para o monitoramento terapêutico e 
desfechos clínicos, e uso de testes estatísticos mais complexos 
para análise de interações complexas. Essas abordagens con-
tribuirão na consolidação do conhecimento já adquirido pelas 
estratégias de genes candidatos de resposta farmacológica, na 
identificação de novos marcadores farmacogenômicos e na 
descoberta de novos alvos terapêuticos. Além disso, os estudos 
de transcriptômica, epigenômica e proteômica devem ser inte-
grados à área de farmacogenômica para elucidar os mecanismos 
envolvidos nas associações gene-respostas farmacológicas.

Os estudos com resultados mais consistentes serviram 
de base para o FDA norte-americano recomendar a inclusão 
de informações farmacogenômicas na bula de medicamentos 
amplamente usados na farmacoterapia cardiovascular, como an-
ticoagulantes (VKORC1 e CYP2C9), antiagregantes plaquetários 
(CYP2C19) e bloqueadores betadrenérgicos (CYP2D6). Os testes 
farmacogenômicos desses genes representam uma oportunidade 
para otimizar a terapia e prevenir eventos adversos graves.
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carta Do eDitor conviDaDo

Ares de mudança chegaram ao campo da educação médica no ensino da cardiologia em todo o mundo. 
Nos últimos anos, mais propostas e reformas mais eficazes, abordagens pedagógicas, níveis de competência, 
profundidade de conhecimento, treinamento clínico, e novas metodologias de aprendizagem, foram produzidos 
do que nas últimas décadas juntos. Os gatilhos neste momento: preocupações de segurança do paciente, e as 
novas tecnologias têm se mostrado mais poderosa para desafiar nossas Universidades e Hospitais tradicionais 
em Ciências da Saúde. Os resultados são claros, a maneira como nos informamos agora é muito diferente 
do que era há alguns anos atrás, e mais mudanças são esperadas. O efeito é alcançar a continuidade de um 
processo de educação profissional em saúde: a formação da especialidade e os níveis de educação continuada. 
Depois de concluído, o círculo de aprendizagem se alimentam de si produzindo mais mudança.

Simulação em Ciências da Saúde é uma forma incrível de ensinar e aprender, é envolvente, eficaz, de 
alto impacto, reconfortante, e a coisa certa a ser usada para melhorar a segurança do paciente e para proteger 
os profissionais. Ela rapidamente destruiu a forma tradicional, necessária, mas insuficiente dos procedimentos 
de aprendizagem em pacientes reais.

Imaginem passagem de cateteres centrais, ressuscitação, intubação, e muitos outros procedimentos 
realizados por um profissional da saúde, foram realizados em pacientes reais, isso por centenas de anos, 
com muitas consequências inesperadas. A simulação evita tudo isso. A simulação evolui com a criação de 
cenários complexos e pacientes virtuais , mudando efetivamente a forma como os alunos e profissionais 
aprendem a diagnosticar, tratar e gerenciar os pacientes agudos e crônicos.

Sergio Timerman,
Instituto do Coração - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

InCor-HCFMUSP. São Paulo - SP. Brasil.
Diretor Nacional de Medicina e Escolas de Saúde da Laureate International Universities.
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A educação continuada constitui um critério de avaliação 

de qualidade do ensino das instituições, sendo uma das fer-

ramentas mais importantes na capacitação dos profissionais 

da saúde, na atualização profissional e no aprimoramento 

da equipe multidisciplinar. A simulação diminui a distância 

existente entre o que se ensina na teoria e sua aplicabilidade 

na prática profissional. O treinamento com cenários é dividi-

do, didaticamente, em três momentos: elaboração, execução 

e debriefing. O debriefing é o momento utilizado para análise 

e reflexão do que foi vivido durante a simulação, para que se 

descubra o que foi aprendido e sua aplicabilidade a partir de 

experiências vividas em situações reais. A simulação clínica 

também permite que os profissionais estejam mais aptos a an-

tever situações clínicas adversas, possam cometer erros e, até 

mesmo, tirar suas dúvidas antes de lidar com situações reais, 

sempre em ambientes controlados e sob constante supervisão.

luís augusto palma dallan1, ana paula quIlICI2, marIa margarIta Castro gonzalez1, 
José antonIo FranChInI ramIres1, sergIo tImerman1
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Continuing education is a major criterion for the evaluation 

of the quality of teaching institutions, so it is one of the most 

important tools in the training of health professionals in pro-

fessional updating and improving the multidisciplinary team. 

Simulation decreases the gap between what is taught in theory 

and its applicability in practice. The training scenario is divi-

ded didactically in three stages: preparation, execution and 

debriefing. The debriefing is the time required for analysis and 

reflection of what was experienced during the simulation, so 

that they discover what they have learned and their applicabi-

lity from experiences in real situations. Simulation also allows 

clinical professionals to be more able to predict adverse clinical 

situations, so that they can make mistakes or even get there 

questions solved before dealing with real situations, always 

in controlled environments and under constant supervision.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):55-60
RSCESP (72594)-2072

clinical SiMulation in carDiology

Descriptors: education medical continuing, inservice training, 
simulation, training.

Descritores: capacitação em serviço, educação médica 
continuada, simulação, treinamento.
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Estima-se que, a cada quatro anos, metade do conheci-
mento em Medicina esteja desatualizado, fazendo com 
que a educação continuada seja não só um critério de 

avaliação de qualidade do ensino em uma instituição, mas sim 
um elemento fundamental no desenvolvimento científico em 
âmbito hospitalar.

Portanto, a educação continuada atualmente constitui 
uma das ferramentas mais importantes na capacitação dos 
profissionais da saúde, na atualização profissional e no apri-
moramento da equipe multidisciplinar. Em busca de excelên-
cia, os cursos mais modernos de treinamento de profissionais 
exigem que os estudantes realizem periodicamente um novo 
treinamento em determinada área, para que revejam conceitos 
já consagrados, atualizem conceitos ultrapassados e para que 
comprovem suas habilidades em uma área específica.

O treinamento de habilidades em âmbito extra-hospitalar, 
em laboratórios específicos de simulação e treinamento, tam-
bém permite que os profissionais estejam mais aptos a lidar 
com situações que não enfrentariam habitualmente em sua vida 
profissional, bem como estejam familiarizados com as exceções 
e saibam como agir frente a situações inéditas em suas vidas 
profissionais, porém, sempre em ambientes controlados e sob 
supervisão constante.

O treinamento também é importante para que não se 
realize o treinamento do profissional diretamente na vida real, 
permitindo-se que ele possa cometer erros e tirar suas dúvidas 
antes de lidar com situações reais. Nos cursos, as dúvidas 
surgem naturalmente, as pessoas não têm medo de errar, e, por-
tanto, encontram-se mais preparadas para lidar com situações 
reais, além de poderem se antecipar às condições adversas a 
que seriam submetidas no caso de se depararem pela primeira 
vez com determinado problema.

Laboratório de habilidades
O recurso de simulação de casos reais em manequins 

vem sendo utilizado em outras áreas há décadas, como, por 
exemplo, na aviação, no treinamento dos pilotos em simula-
dores. A partir de 1960, surgiram os primeiros simuladores 
voltados para a educação em saúde, como o manequim de trei-
namento em ressuscitação cardiorrespiratória “Resusci-Anne”, 
e o manequim desenvolvido para treinamento de habilidades 
em ausculta cardíaca “Harvey”1.

No Brasil, os cursos que envolvem conceitos de Cardio-
logia são: suporte básico de vida (Basic Life Support - BLS), 
suporte avançado de vida em cardiologia (Advanced Cardiac 
Life Support - ACLS), suporte avançado de vida em pediatria 
(Pediatric Advanced Life Support - PALS), suporte avançado 
de vida em hipotermia (SAVEH), suporte avançado de vida em 
insuficiência cardíaca (SAVIC) e suporte avançado de vida em 
trauma (Advanced Trauma Life Support - ATLS). Esses cursos, 
entre outros, se propuseram a proporcionar uma experiência 
focada na simulação, pois são cursos práticos que envolvem 
casos clínicos estruturados com o uso de manequins, disposi-
tivos simuladores e atores.

No entanto, a simulação, como metodologia de ensino, 
abrange conceitos e ferramentas diversas que transcendem 
aquelas utilizadas nos cursos de suporte de vida. Inúmeras 
faculdades e hospitais têm se preocupado em construir centros 
de simulação para atender à capacitação de seu público; no 
entanto, apenas a infraestrutura e tecnologia não são suficientes 
para atender à necessidade do ensino.

Simulação em Adultos
Há fatores importantes no processo de aprendizagem 

do adulto para que se entenda a importância da simulação 
nesse processo.

O ensino para adultos é significativamente diferente 
daquele para crianças, por inúmeras razões2:

• Adultos retêm 90% do que aprendem fazendo, ao 
invés de assistindo.

• Adultos têm necessidade de aprender conteúdos 
relevantes em sua prática profissional.

• Adultos precisam ser envolvidos ativamente.
• Adultos têm um tempo de concentração surpreen-

dentemente curto.
• Adultos precisam de metas e objetivos claros.
• Adultos precisam de feedback.
• Adultos precisam de oportunidade para reflexão.
Os três pontos relevantes para o sucesso no processo de 

aprendizado do adulto são:
• a identificação clara dos objetivos;
• a relevância de sua aplicabilidade na prática pro-

fissional;
• a possibilidade de reflexão e discussão do conteúdo 

adquirido2.

Ensino de habilidades clínicas
O ensino de habilidades clínicas nos últimos tempos 

tem sofrido com seus paradigmas. Historicamente, o modelo 
seguiu o “mestre tradicional”, propiciando, por vezes, a 
“aprendizagem por osmose”. Cada vez mais, a aprendizagem 
tem sido centrada no estudante, contra o ensino centrado 
no professor2.

Kaufman, em seu artigo sobre educação médica, discu-
tiu a necessidade de diminuir a distância existente entre o que 
se ensina na teoria e sua aplicabilidade na prática profissional3.

Cada vez mais, existe a necessidade de tornar o processo 
de aprendizagem dinâmico, prático e focado na necessidade da 
prática profissional de cada indivíduo3.

Ao levar em consideração os fatos citados, encontra-se 
na simulação uma forma de atingir o processo de ensino dos 
profissionais de saúde com maior eficiência.

Podem-se encontrar na literatura diversas definições a 
respeito da simulação, como, por exemplo, “Técnica em que se 
utiliza um simulador, considerando-se simulador como um objeto 
ou representação parcial ou total de uma tarefa a ser aplicada”4, 
ou ainda “Simulação é uma técnica - não uma tecnologia - para 
ampliar as experiências reais de situações clínicas, por meio 
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de cenários dirigidos, que enfatizam o aspectos importantes do 
mundo real de uma maneira completamente interativa”5.

Seja qual for a definição adotada, um fato é unânime: a 
simulação é um exemplo de metodologia ativa de ensino que 
propicia o treino em situações reais, por meio de simuladores e 
atores, e em um ambiente controlado, propiciando a exploração 
dos três componentes importantes na formação do profissional 
da saúde - cognitivo, psicomotor e afetivo.

Com a simulação, podem-se trabalhar habilidades desde 
a intubação orotraqueal até a obtenção de acessos venosos, por 
meio de manequins de baixa complexidade, até o raciocínio clí-
nico e atitudinal, por meio de cenários com alta fidelidade. Além 
disso, possibilita a repetição de procedimentos e a reflexão das 
condutas tomadas, sem a exposição dos pacientes aos possíveis 
erros humanos relacionados com a curva de aprendizado6.

Mas como é possível que se utilize a simulação na 
formação e educação permanente dos profissionais da saúde?

Inicialmente, para que haja um aproveitamento real da 
simulação, é fundamental que exista um conhecimento prévio 
sobre o assunto. Por exemplo: antes do ensino da técnica de 
intubação orotraqueal para estudantes de medicina, é funda-
mental que eles tenham conhecimento da anatomia das vias 
aéreas e das indicações e complicações desse procedimento5.

Com finalidade didática, divide-se a simulação em dois 
blocos: treinamento de habilidades e treinamento por meio 
de cenários. No entanto, vale esclarecer os diferentes tipos 
de equipamentos encontrados como recurso para a utilização 
na simulação. Há três níveis diferentes de complexidade e 
fidelidade de equipamentos7:

a) Alta fidelidade - refere-se a manequins sofisticados, 
computadorizados, e com respiração espontânea e expansibilida-
de torácica, sons cardíacos e pulmonares, e voz, que propiciam 
interação e respostas fisiológicas de forma interativa e real.

b) Moderada fidelidade - com tecnologia intermediária, 
estes manequins possuem sons cardíacos e pulmonares, porém 
não há expansibilidade torácica e há interação limitada.

c) Baixa fidelidade - são manequins estáticos, sem 
nenhum tipo de interação ou resposta.

Treinamento de Habilidades
Destina-se ao treinamento de técnicas específicas, como 

punção venosa, passagem de sonda nasogástrica e sondagem 
vesical, entre outras.

Para tal, há diversos equipamentos destinados ao desen-
volvimento de habilidades específicas disponíveis no mercado. 
A seguir, nas Figuras 1 a 4, alguns exemplos.

Treinamento com Cenários
Destina-se ao treinamento de situações clínicas, pos-

sibilitando o raciocínio clínico e o treinamento atitudinal, 
como comunicação e postura, em ambiente controlado. Para 
tal, podem-se utilizar manequins de alta fidelidade ou atores 
treinados. Pode-se dividir esse treinamento, didaticamente, em 
três momentos: elaboração, execução e debriefing.

Figura 1. Manequim para manejo de vias aéreas, via invasiva e não 
invasiva.

Figura 2. Manequim para punção venosa periférica.

Figura 3. Manequim para manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Para a elaboração efetiva de cenários, é importante 
definir alguns pontos importantes7,8:

a) A quem se destina? Qual será o público destinado a 
participar do cenário: alunos, profissionais da saúde.

b) Quais objetivos devem ser atingidos? Os objetivos 
devem ser claros e compatíveis com o grau de conhecimento 
dos participantes.
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possível. Fazer perguntas como: O que se passou 
durante a simulação? Como vocês se sentiram? 
O que fizeram de melhor? Quais foram suas 
dificuldades?

2. Análise - durante esta etapa, os participantes devem 
analisar sistematicamente o ocorrido na simulação, 
fazendo um paralelo com a vida real. Devemos 
explorar os pontos fortes e os pontos que podem ser 
melhorados, promovendo uma reflexão a respeito 
dos problemas encontrados.

3. Aplicação ou Síntese - nesta fase, devemos realizar 
um resumo dos pontos discutidos e focar a reali-
dade vivida com a prática profissional. Devem-se 
considerar conceitos que são relevantes na prática 
profissional dos alunos e a aplicabilidade na prática 
diária.

Outro conceito importante em relação à simulação é o 
manejo de crise, ou crisis resource management (CRM).

O CRM foi introduzido na aviação e tem sido usado 
com sucesso no mundo industrial. Gaba et al.12 transformaram 
e adaptaram o conceito de CRM para o mundo médico e o 
chamaram de anesthesia crisis resource management13.

O CRM foi projetado com a intenção de minimizar os 
erros médicos inerentes à natureza humana. Ele procura, de 
certa forma, ajudar os profissionais da saúde a transformar co-
nhecimentos clínicos em ações durante o atendimento médico. 
Com isso, tem por objetivo auxiliar esses profissionais para que 
possam coordenar, explorar e aplicar todos os recursos disponí-
veis, no intuito de otimizar a segurança no manejo do paciente.

Gaba et al. desenvolveram 15 pontos do CRM que hoje 
são aplicados não só na anestesiologia, mas em toda situação 
de crise. São eles12,13:

1. Conhecer o ambiente: o gerenciamento da crise 
começa antes mesmo de a crise começar. Um 
pré-requisito é conhecer o ambiente e os recursos 
que poderão ser utilizados. É de fundamental 
importância conhecer os recursos humanos, quem 
e onde chamá-los; o papel de cada um; quem e 
como irá operar os equipamentos disponíveis e se 
estes foram previamente testados. Essas medidas 
economizam tempo e ajudam a reduzir o estresse.

2. Antecipar e planejar: considerar com antecedência 
as exigências de um caso. Pensar no que pode 
ocorrer, o que pode dar errado e como consertar. 
Deve-se estar preparado para o que vier a acontecer. 
Dessa forma, podem-se evitar surpresas durante o 
atendimento.

3. Chamar ajuda: conhecer suas próprias limitações e 
pedir ajuda cedo. Em situações de emergências, será 
necessário trabalhar em equipe. Deve-se saber com 
antecedência para quem pedirá ajuda, como ligar e 
como usar a ajuda dessa pessoa quando ela chegar.

4. Exercitar liderança: alguém deve assumir o coman-
do em casos de emergência, para distribuir tarefas e 

Figura 4. Sistema de endoscopia.

c) Quais recursos devem ser utilizados? Os recursos 
devem propiciar o maior nível de fidelidade possível ao 
cenário, podendo ser manequins de alta fidelidade, atores ou 
aluno com aluno.

Uma vez estabelecidos o público e os objetivos, 
inicia-se o desenvolvimento da criação de um cenário. Nessa 
fase, deve-se planejar a história de tal forma que seja possível 
que se atinjam os objetivos determinados. É nesse momento 
que são detalhadas as condições clínicas e dá-se “vida” à 
situação desejada. Respostas hemodinâmicas, respiratórias e 
farmacológicas, e exames de imagem e laboratoriais devem 
ser programados nesse momento para garantir que a simulação 
ocorra o mais próximo possível da realidade7.

Uma vez realizada a evolução ou script do cenário, 
recomenda-se o teste ou ensaio do mesmo, garantindo, assim, 
que o desenho elaborado atinja seu objetivo, além de que sejam 
evitados imprevistos durante a execução do mesmo8,9.

Após sua realização, os participantes devem ser 
inseridos em um dos momentos mais importantes de um 
cenário: o debriefing.

O debriefing é um momento utilizado para análise e 
reflexão do que foi vivido durante a simulação, assim como 
para que se descubra o que foi aprendido. Também pode ser 
utilizado depois de experiências vividas em situações reais, 
com o mesmo objetivo10.

No debriefing, o facilitador deve estar concentrado no 
processo, atentando-se para não dar conferências ou exposições. 
É fundamental estimular a troca de ideias entre os participantes 
e propiciar a reflexão acerca de suas experiências.

Um debriefing é dividido em três etapas10,11:
1. Descrição ou Reação - durante esta fase, os alunos 

são levados a descobrir o que se passou durante a 
simulação. Esse é um espaço para trocar as expe-
riências, impressões e sentimentos vividos durante 
a simulação. Eles devem sentir-se confortáveis e 
relaxados, e o ambiente deve ser o mais informal 
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coletar todas as informações necessárias. Deve-se 
treinar a comunicação e obediência. Todos no time 
têm papel importantíssimo e devem ficar atentos às 
ações do líder, caso ocorra algum erro. Se houver 
problemas na equipe, isso deve ser discutido após 
o atendimento.

5. Delegar tarefas: uma das principais atribuições do lí-
der é distribuir tarefas, definir atribuições. Se possível, 
o líder deve estar livre de funções manuais, pois ele 
deve observar e coletar as informações necessárias.

6. Mobilizar todos os recursos disponíveis: pensar em 
tudo e todos que poderiam ajudá-lo a lidar com a 
emergência. Pensar nas pessoas que poderão ajudar 
e em suas habilidades e nos instrumentos que 
podem ser usados para ajudar.

7. Comunicar-se eficazmente: a comunicação é funda-
mental em situações de crise. O sucesso da equipe 
depende da capacidade de todos se entenderem, 
saberem o que está acontecendo. Falar com as 
pessoas diretamente, confirmar o que foi escutado 
e falar quando houver completado uma tarefa. 
Comunicar-se pode ser difícil algumas vezes. 
Dizer algo é considerado comunicação quando a 
mensagem foi recebida efetivamente.

Lembrete: O significado de algo nem sempre é o que 
foi dito. O que foi dito nem sempre é o que foi ouvido. O que 
foi ouvido nem sempre é o entendido, e o que foi entendido 
nem sempre é o que foi realizado.

8. Utilizar todas as informações possíveis: é im-
prescindível que se utilizem todas as informações 
possíveis referentes à anamnese e ao exame físico. 
Considerar todas as fontes possíveis, como paren-
tes, amigos e pessoas que estavam presentes com 
a vítima ou paciente.

9. Prevenir e controlar erros: uma maneira de evitar erros 
é obter uma nova imagem da situação, esquecendo 
supostas suposições. Peça uma segunda opinião, mas 
tome cuidado para não falar demais e influenciar a 
outra pessoa. Mude sua perspectiva e faça de conta 
que você está vendo essa situação pela primeira vez.

10. Verificar duas vezes: tendo em vista que a memória 
às vezes engana, é necessário fazer a checagem de 
todas as ações durante um atendimento de urgên-
cia. A reverificação pode ajudar a corrigir erros. 
Deve-se sempre fazer a leitura dos sinais vitais no 
monitor, apontando com os dedos, porque os olhos 
são, por vezes, mais rápidos que o cérebro.

11. Usar conhecimento prévio: é recomendado que 
se faça um check-list das etapas que deverão ser 
utilizadas ao final de um atendimento.

12. Reavaliar repetidamente: tendo em vista que as si-
tuações de emergência são dinâmicas, deve-se rea-
valiar o paciente repetidamente. O que é correto em 
determinado momento pode estar errado no minuto 

seguinte. Alguns parâmetros podem também mudar 
lentamente ao longo do tempo. Mudanças sutis são 
difíceis de ser percebidas, então fique atento e esteja 
preparado para agir quando algo mudar.

13. Bom trabalho em equipe: nem todo trabalho em 
equipe é bom, e um bom trabalho em equipe é 
árduo. Se todos os membros conhecerem seu 
papel e souberem as tarefas a serem realizadas, a 
coordenação ficará mais fácil. Após o atendimento, 
é importante que a equipe se reúna para comentar 
sobre as tarefas desempenhadas, como uma 
forma de crescimento do grupo e de aprendizado. 
Devem-se respeitar os membros da equipe e suas 
fraquezas, e reforçar o conceito de união.

14. Direcionar atenção: como a atenção é limitada e 
nem sempre consegue-se exercer múltiplas tarefas 
ao mesmo tempo, é necessário que se modifique 
a atenção repetidamente. Dois princípios podem 
ser úteis: em primeiro lugar, é razoável que sejam 
desenvolvidos algoritmos usados para focalização 
da atenção. A sequência ABC é baseada nesse 
princípio. Se conseguir manter esse ritmo, é mais 
difícil que sejam esquecidos detalhes importantes. 
O segundo princípio é a alternância entre a concen-
tração em detalhes e o quadro completo. Sempre 
que precisar se concentrar em um detalhe (por 
exemplo, intubação difícil), deve-se voltar para o 
quadro geral e reavaliar o estado geral do paciente. 
Deve-se tentar não haver distração durante os 
procedimentos longos. Deve-se concentrar nas 
informações mais importantes.

15. Definir prioridades dinamicamente: situações 
dinâmicas exigem medidas dinâmicas. Não se 
deve ficar preso às próprias decisões, pois elas são 
muitas vezes baseadas em informações incertas e 
incompletas. Ter uma solução não significa que ela 
seja a melhor solução. No entanto, deve-se estabe-
lecer a prioridade de garantir sinais vitais estáveis 
em todos os tempos, mesmo se não se saiba por 
que o paciente não está bem. Depois da situação 
ser reavaliada, pode ser necessária a definição de 
novas prioridades e metas. Deve-se tentar não se 
ater à decisão inicial e não hesitar em pedir ajuda.

concluSão

A simulação tem se desenvolvido e se fortalecido cada 
vez mais na saúde como um método de ensino sólido e eficiente, 
não apenas propiciando uma formação acadêmica melhor, como 
sendo também uma ferramenta que gera maior segurança tanto 
aos profissionais quanto aos pacientes.

A educação continuada constitui, portanto, uma das 
ferramentas mais importantes no treinamento e capacitação 
dos profissionais da saúde, na sua atualização profissional e 
no aprimoramento da equipe multidisciplinar14-16.
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sem o melhor equipamento, você não consegue  
fazer quase nada, inclusive combater o colesterol.

Solicite a viSita de um propagandiSta libbS  
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A construção de um centro de simulação necessita de 

planejamento cuidadoso. Ele deve ser funcional, prático, 

representar o ambiente real proposto e fornecer otimização 

das salas a fim de criar rotatividade e a possibilidade de 

praticar diferentes cenários com diferentes ambientes em um 

mesmo espaço físico. Sendo assim, algumas perguntas devem 

ser respondidas antes da aquisição de qualquer equipamento.

ana paula quIlICI2, luís augusto palma dallan1, thatIane paChIolI polastrI1, roBerto kalIl FIlho1, 
karen CrIstIna aBrão2, FranCIsCo gutIerrez3, sergIo tImerman1,2,3

laBoratório De haBiliDaDeS na caPacitação eM carDiologia: coMo 
eStruturar uM centro De SiMulação

1 Instituto do Coração - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - InCor-HCFMUSP.
2 Escola de Ciências da Saúde da Universidade Anhembi Morumbi.

3 Laureate International Universities.
Endereço para correspondência:

Ana Paula Quilici. Rua Dr. Almeida Lima, n º 1134, Brás. São Paulo - SP. Brasil, CEP: 03164000.
Telefone: (011) 2790-4530.

E-mail: apquilici@anhembi.br

Simulation Center provides diverse learning opportunities in a safe 

and supportive environment to promote communication, colla-

boration, and integration of Cardiology and healthcare partners 

with a focus on preparing learners to be competent, confident, and 

compassionate health professionals. The simulation labs provide 

an environment where the users may practice their proper client 

assessment, critical thinking, intervention skills, and procedures.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):61-64
RSCESP (72594)-2073

laBoratory SkillS training in carDiology: how to DeSign 
a SiMulation center

Descriptors: education medical continuing, inservice training, 
simulation, training.

Descritores: capacitação em serviço, educação médica 
continuada, simulação, treinamento.



62 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Quilici A P et al./Laboratório de habilidades na capacitação em cardiologia: como estruturar um centro de simulação
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):61-64

A educação na área da saúde tem sido modificada cons-
tantemente, a fim de aprimorar cada vez mais o apren-
dizado dos estudantes e a segurança dos pacientes. 

Com isso, a busca por metodologias ativas e interativas tem 
sido aplicada e verificada para estabelecer um padrão de ensino.

Neste contexto, a utilização da simulação nos currículos 
e na educação permanente tem crescido substancialmente e, 
com ela, a necessidade da implantação de uma estrutura física 
que atenda às diferentes necessidades. Critérios devem ser leva-
dos em conta durante a elaboração de um centro de simulação1,2.

Apresentamos pontos importantes na construção do am-
biente apropriado para um centro de simulação ou laboratório 
de simulação. Vale ressaltar que a proposta é apresentar um 
local para realização de simulação realística e não apenas um 
laboratório de habilidades.

Planejamento
A construção de um centro de simulação necessita de 

planejamento cuidadoso. Ele deve ser funcional, prático, re-
presentar o ambiente real proposto e fornecer otimização das 
salas a fim de criar rotatividade e a possibilidade de praticar 
diferentes cenários com diferentes ambientes em um mesmo 
espaço físico1. Sendo assim, algumas perguntas devem ser 
respondidas antes da aquisição de qualquer equipamento:

1. Qual é o público a ser ensinado (graduandos, 
profissionais...)?

2. Quais competências serão trabalhadas com a si-
mulação?

3. O treinamento de habilidades fará parte do centro 
de simulação?

4. Qual a expectativa de demanda?
5. Qual o espaço físico disponível para construção?
6. Quais e quantos equipamentos serão adquiridos?
Não vamos abordar aqui o item orçamento, mas é claro 

que ele deve ser levado em conta. Pode-se idealizar o projeto 
por completo e depois orçá-lo ou pode-se ter um orçamento 
pré-determinado e destinado para este fim, em que o projeto 
desenhado deverá atender ao orçamento pré-estabelecido.

Divisão de salas
Não há uma regra para a quantidade de salas e o seu 

tamanho. Isso é definido conforme a necessidade e realidade 
de cada projeto1.

O primeiro passo para construção do projeto é a 
formação de uma equipe multiprofissional, contendo enge-
nheiro, arquiteto, administrador, um especialista em simulação 
e um técnico em informática1. Esta equipe irá desenhar cada 
ambiente, projetando todas as necessidades desde a estrutura 
até a finalização com a instalação dos equipamentos.

Uma vez respondidas as perguntas fundamentais para 
o início do planejamento e a equipe multiprofissional alinhada 
com as respostas, você estará pronto para iniciar a concretização 
de seu projeto.

Com o objetivo de exemplificar o acima citado, abaixo 
vamos mostrar a divisão de salas de um centro de simulação 
projetado para atender em sua grande maioria alunos de gra-
duação de diferentes cursos da saúde, com possibilidade de 
treino de habilidades e de cenários realísticos.

Sendo assim, os seguintes espaços foram projetados:
• Salas de habilidades
• Consultórios simulados
• Salas para simulação de alta fidelidade
• Sala para debriefing
• Sala de conferência ou de reunião
• Sala técnica
• Ambiente externo para treinamento pré-hospitalar
• Sala de descanso ou café para equipe
• Sala da coordenação do centro
• Estoque
As salas devem conter recurso audiovisual de qualidade, 

com sistema de gravação e cabeamento para projetar as cenas 
para outros pontos estratégicos do centro, como, por exemplo, 
uma sala de conferência ou de reunião. Estas imagens também 
podem ser gravadas para utilizá-las durante o debriefing.

A acústica entre os ambientes deve ser bem analisada, 
para que não haja interferência entre os mesmos.

As salas utilizadas para a realização de cenários devem 
ser equipadas com vidro de visualização unilateral, seguida de 
uma sala de observação que pode comportar de 8 a 16 pessoas 
e uma sala de controle (onde o técnico realizará a manipulação 
da câmera e do simulador)3,4.

A iluminação deve ser bem estudada para atender às 
necessidades do centro, deve estar adequada para o treinamento 
das habilidades, possuir o dimmer para reduzi-la quando ne-
cessário, assim como blackout nas janelas1,3.

O sistema de ventilação deve ser adequado, consideran-
do sua ocupação máxima, para manter um ambiente favorável 
ao aprendizado e também preservar os equipamentos1,3.

As portas precisam ser largas, de forma que passe 
por elas uma cama hospitalar com facilidade. Da mesma, 
sugerem-se corredores internos e laterais largos, a fim de pos-
sibilitar mobilidade de equipamentos e mobiliários1,4.

Cada ambiente deve ser analisado com cautela, a fim 
de que a fidelidade seja o mais próximo da realidade possível, 
como instalação de régua de gases na parede e outros detalhes 
que possam fazer com que o aluno sinta-se num ambiente real. 
Há alguns locais que instalam a rede de gases com a utilização 
dos torpedos, mas uma boa alternativa é a utilização de um 
compressor de ar central, que poderá fornecer ar tanto para 
as réguas de gases em todas as salas, como também para os 
manequins que necessitam do compressor (minimizando os 
ruídos dentro das salas)4.

Sala de habilidades
Para o treinamento de habilidades, utilizar sala ampla, 

com capacidade para aproximadamente 25 alunos, e que per-
mita flexibilidade e rotatividade de procedimentos É uma boa 
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alternativa que este ambiente possua sistema audiovisual, com 
câmera, a fim de projetar, de forma ampliada, o procedimento 
a ser realizado (Figura 1).

Figura 1. Sala de habilidades.

Figura 2. Sala avançada- cenário do paciente em terapia intensiva.

Figura 3. Sala de controle.

Consultórios simulados
Para a utilização de pacientes estandardizados e/ou 

paciente ator, pode-se criar um ambiente multiprofissional, 
pequeno, com uma estrutura básica de consultório (maca, mesa, 
cadeira, negatoscópio), podendo ser modificado conforme o 
cenário que será realizado. A quantidade de consultórios varia 
conforme a necessidade do local, no entanto, todas devem 
possuir sistema de gravação ligado a um sistema de projeção.

Salas para simulação de alta fidelidade (simulação 
realística)

As salas para simulação realística podem ser semelhantes 
a uma sala de emergência ou de um Box de UTI, com possibi-
lidade de transformar este ambiente conforme a necessidade. 
Como enfatizamos anteriormente, ela deve possuir sistema de 
câmera e áudio (com uma, duas ou mais câmeras em seu inte-
rior, o que garantirá a gravação em ângulos diferentes), vidros 
unilaterais, sala de observação, sala de controle (individual 
ou compartilhada com outras salas de simulação realística).
Figura 2.

Sala de controle
As salas de controle devem possuir um bom controle 

da iluminação e espelho unidirecional, a fim de garantir a não 
visualização dessa sala durante a execução do cenário. Neste 
ambiente, os técnicos controlam as câmeras e os manequins de 
alta fidelidade, com as respostas predeterminadas na evolução 
do cenário1,4 (Figura 3).

Salas de observação ou debriefing room
Estas salas destinam-se para a visualização dos outros 

estudantes que não estão participando de forma direta do ce-
nário em andamento. Ela poderá comportar de 6 a 16 pessoas, 
conforme a necessidade de cada instituição. A visualização do 

cenário pode ser realizada pelo vidro unilateral ou através da 
projeção do vídeo em tempo real. Depois do cenário, podemos 
utilizá-la para realização do debriefing, etapa esta para reflexão 
e discussão do atendimento5. (Vide capítulo: “Conceitos 
importantes do debriefing”) (Figura 4A-B).

Sala de conferência ou de reunião
Esta sala pode contemplar várias necessidades de um 

centro de simulação, podendo ser projetada para transmitir os 
vídeos das salas de simulação realística, em tempo real e/ou 
gravações, transmissão de videoconferências com outras insti-
tuições. Pode-se utilizá-la também para realização de debriefing 
com grupos maiores5.

Sala técnica
A sala técnica pode ser planejada tanto como um local 

de trabalho administrativo, como também para armazenar 
equipamentos e materiais de consumo Recomenda-se projetá-la 
com amplos balcões, armários e pia para a realização da limpeza 
e manutenção dos equipamentos1.
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Figura 4A. Exemplo de sala de observação ou debriefing room para 
15 alunos.

Figura 4B. Exemplo de sala de observação ou debriefing room para 
25 participantes.

O local de armazenamento dos equipamentos pode ser 
construído no mesmo ambiente da sala dos técnicos ou em 
ambiente separado. Deve-se levar em consideração a facilidade 
de locomoção e a segurança dos mesmos.

Equipamentos
O planejamento dos equipamentos que serão adquiridos 

deve ser iniciado juntamente com a planta do centro, pois estes 
estão diretamente relacionados, mesmo que sejam comprados 
posteriormente.

O tipo e quantidade de equipamentos depende das 
competências a serem trabalhadas, quantidades de alunos 

e ou profissionais e a frequência de utilização. Para uma 
decisão assertiva de qual modelo de equipamento comprar, 
deve-se levar em consideração: custo das peças de reposição, 
a facilidade de manutenção, a durabilidade, a veracidade ou 
fidelidade do equipamento (semelhança com o ser humano ou 
realidade)1.

Sugestões Gerais
Os usuários do centro sempre virão com seus casacos, 

bolsas e muitos irão utilizar laptops pessoais, sendo assim, 
sugere-se que a infraestrutura contemple estas necessidades, 
disponibilizando armários, tomadas e acesso à rede wireless3.

Um camarim para atores poderem ser maquiados e se 
prepararem é bastante útil, principalmente para os centros de 
simulação que utilizam cenários com atores frequentemente.

A instalação de câmeras de segurança ajuda a controlar 
entrada e saída de pessoas e equipamentos.

conSiDeraçõeS finaiS

O planejamento de um centro de simulação é uma 
tarefa desafiadora, que envolve um trabalho de equipe, com 
diversas frentes, as quais devem estar alinhadas desde o início 
até a execução final do projeto, a fim de garantir que todas as 
etapas desse processo serão consideradas. Uma visita em outros 
centros pode auxiliar nesta análise prévia, pois a visualização 
e o aprendizado destes trarão um conteúdo crítico. No entanto, 
deve-se ter cautela para não fugir do foco inicial.

O sucesso desta construção se dará com a utilização de 
todos os espaços propostos, com conforto e sem a necessidade 
de adaptações.

A criação de um centro de simulação realístico traz 
uma oportunidade de ensino e aprendizagem importante, que 
será traduzida nos profissionais que iremos formar ou treinar.
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Um exame clínico objetivamente estruturado é um 

moderno tipo de exame frequentemente usado em ciências 

da saúde e em cardiologia. Ele é projetado para testar 

o desempenho da habilidade clínica ecompetência em 

habilidades como comunicação, atuação no pré-hospitalar, 

na sala de emergência, exame clínico, procedimentos 

médicos/prescrição, prescrição de exercícios, técnicas 

de mobilização, avaliação de imagens radiográficas e 

laboratórios e interpretação dos resultados.
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Changes in medical practice that limit instruction time and 

patient availability, the expanding options for diagnosis and 

management, and advances in technology are contributing to 

greater use of simulation technology in medical education. 

High-technology simulations currently being used a cardiovas-

cular disease simulator, which can be used to simulate cardiac 

conditions; multimedia computer systems, which includes 

patient-centered, case-based programs that constitute a gene-

ralist curriculum in cardiology. Some benefits of simulation 

technology include improvements in certain surgical technical 

skills, in cardiovascular examination skills, and in acquisition 

and retention of knowledge compared with traditional lectures. 

These systems help to address the problem of poor skills trai-

ning and proficiency and may provide a method for physicians 

to become self-directed lifelong learners

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):66-71
RSCESP (72594)-2074

BaSeD aSSeSSMent SkillS uSing SiMulation

(elaBoration of ProtocolS oBServation SkillS anD 
coMPetencieS eMPloying SiMulation)

Descriptors: education medical continuing, in-service training, 
simulation, training.

Descritores: capacitação em serviço, educação médica 
continuada, simulação, treinamento.
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Um dos temas mais desafiadores na Educação dos 
profissionais da área de Saúde na atualidade é a ava-
liação. As habilidades e competências necessárias 

para que um estudante torne-se um bom profissional de saúde 
incluem muitos aspectos além do conhecimento teórico, tais 
como habilidades de comunicação e interação com o paciente 
e com a equipe de saúde, tomada de decisão, liderança, além 
das habilidades psicomotoras necessárias ao exame clínico e 
tratamento dos pacientes.

De acordo com o modelo hierárquico de avaliação 
da competência clínica proposto por George Miller em 
1990, podemos diferenciar níveis de competência: saber, 
saber como, mostrar como e fazer. O nível mais alto da 
competência - fazer - representa a ação que ocorre na prática1. 
Nesta representação, existe grande distância entre o saber e 
o fazer. Apesar disso, a grande maioria dos métodos de ava-
liação empregados durante a formação dos profissionais da 
saúde ainda enfoca apenas as habilidades da esfera cognitiva 
por meio de seminários, provas escritas e orais, monografias, 
dissertações, entre outros, e, desta maneira, não são obtidas 
informações essenciais para o aperfeiçoamento do processo 
ensino-aprendizagem (Figura 1).

avaliação do paciente observado por um examinador que utiliza 
um checklist, no qual se atribuem notas para diversos itens de 
competência clínica3.

Apesar de tais métodos serem os mais próximos para se 
avaliar o nível da ação, eles também apresentam dificuldades 
em sua realização, como o tempo gasto pelos avaliadores, a 
impossibilidade de se repetir extensivamente a avaliação com o 
mesmo paciente, a heterogeneidade dos casos que serão usados 
para avaliar diferentes estudantes e também a imprevisibilidade 
que está associada com as situações da vida real.

Para transpor algumas destas dificuldades, foi criada 
uma ferramenta de avaliação que emprega a simulação clí-
nica, conhecida como OSCE, sigla em inglês para Exame 
Clínico Objetivo e Estruturado (Objective Structured Clinical 
Examination), a qual é considerada um modelo de avaliação 
baseado em desempenho e que permite medir a competência 
clínica dos estudantes.

O termo OSCE foi cunhado na década de 1970 pelo 
professor Ronald Harden, portanto, não é uma novidade dentro 
do ensino da saúde4,5. Antes disso, Barrows & Abrahamson, 
em 1964, já haviam introduzido a proposta de utilizar pacientes 
atores na avaliação de estudantes de Medicina, com o intuito 
de padronizar as avaliações clínicas, permitindo que todos os 
estudantes sejam avaliados com os mesmos casos clínicos e 
encurtando o tempo das avaliações6. Desde sua primeira apli-
cação, mais de 900 artigos foram publicados com experiências 
a respeito de sua utilização nos mais variados cenários do 
ensino da saúde.

Durante este tipo de avaliação, os estudantes são obser-
vados e avaliados enquanto realizam uma série de tarefas em 
diferentes cenários, frequentemente chamados de “estações”, 
nas quais eles podem obter a história clínica de um paciente-
-ator, examiná-lo, propor e eventualmente executar tratamentos 
de acordo com os diagnósticos considerados.

Tal como os casos longos e o mini-CEX, o objetivo 
do OSCE é avaliar o que o estudante consegue fazer quando 
apresentado a uma determinada situação da vida profissional e 
não apenas se ele sabe o que deveria ser feito naquela situação. 
A maioria dos autores considera que o OSCE é um exame 
que permite atingir o nível do “mostrar como fazer”, uma vez 
que as situações apresentadas não podem ser completamente 
comparadas às situações vividas no ambiente real da prática 
profissional; no entanto, esse tipo de avaliação permite sair 
das esferas cognitivas e é mais factível na prática do que 
alguns tipos de avaliação equivalente. Atualmente, o OSCE 
é internacionalmente reconhecido como uma ferramenta 
altamente válida, fidedigna, acurada e eficaz7.

No modelo original proposto por Harden, os estudantes 
são submetidos a uma série de “estações” curtas, com duração 
ao redor de cinco minutos. Tais estações nada mais são do 
que cenários clínicos montados com um objetivo específico 
de avaliação. Em cada uma destas estações, a tarefa clínica a 
ser realizada pelo aluno está especificamente informada e o 
estudante é avaliado por um examinador durante a execução de 

Figura 1. Pirâmide de Miller, adaptado de Miller GE. The Assessment 
of Clinical Skills Competence/Performance. Acad Med 1990; 
65(9):63-7.

Nas últimas quatro décadas, diversos educadores têm 
proposto alternativas para melhor avaliar a competência clínica. 
Esta não é uma tarefa fácil, posto que a avaliação artificializa 
uma situação clínica real e sempre haverá fatores interferentes 
no processo da avaliação. O objetivo é sempre avaliar a ação 
final: o “fazer”. No entanto, nem sempre se consegue avaliar 
este nível mais alto da competência clínica.

Algumas das maneiras tradicionais de avaliação clínica 
são os “casos longos”, nos quais o estudante obtém a histórica 
clínica e examina um paciente real, seguido de uma apresen-
tação do caso ao examinador, na qual o estudante explica os 
seus achados, demonstrando por meio do raciocínio clínico suas 
hipóteses diagnósticas e propostas de tratamento2. Uma alter-
nativa mais estruturada é o mini-clinical evaluation exercise, 
mais conhecido como Mini-CEX, no qual o estudante realiza a 
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toda a tarefa proposta, utilizando um instrumento estruturado 
(checklist), o qual permite que o avaliador foque sua atenção 
nas habilidades essenciais daquele determinado cenário, o 
que aumenta a acurácia da avaliação, reduz a subjetividade da 
mesma e permite que as relações entre diferentes observadores 
possam ser mais afinadas (Quadro 1).

de avaliação somativa, mas também como formativa, pois é 
neste âmbito que ela tem sua maior utilidade.

Nas palavras do próprio Harden, “O OSCE é uma aborda-
gem para a avaliação da competência clínica na qual os compo-
nentes das competências são examinados de maneira planejada 
e estruturada com a devida atenção à objetividade do exame”8.

A flexibilidade deste tipo de exame, bem como sua 
versatilidade, fizeram com que o OSCE se popularizasse nas 
escolas médicas e também em outras profissões da saúde. Em 
diversos países, o OSCE é empregado como parte do exame 
final para certificação da graduação médica e também nas 
especialidades médicas9. Há alguns anos, no Brasil, diversos 
programas de Residência Médica têm incluído em seus con-
cursos de seleção uma prova prática no modelo semelhante 
ao OSCE e, mais recentemente, as provas para validação de 
diplomas estrangeiros no Brasil também adotaram esta prática. 
Durante a graduação médica, o exame também é aplicado, com 
diversos relatos disponíveis na literatura10,11.

Apesar das vantagens advogadas, a elaboração e exe-
cução do OSCE envolve grande trabalho docente, além de 
custos operacionais. Diversos aspectos devem ser levados em 
consideração quando se pretende programar avaliações neste 
modelo, para que os resultados obtidos possam refletir a reali-
dade da maneira mais fidedigna possível.

O primeiro princípio que norteia a elaboração do OSCE 
é o estudo minucioso de quais competências e habilidades se 
espera avaliar naquele determinado exame. Isso requer que 
o currículo do curso e/ou o plano de aprendizado da disci-
plina em questão esteja delineado por competências e que 
elas estejam claras para todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem. As competências selecionadas devem 
ser relevantes, envolvendo o domínio das técnicas de ana-
mnese e exame físico, de procedimentos clínicos, raciocínio 
clínico e tomada de decisão, interpretação de resultados de 
exames laboratoriais, comunicação com o paciente e trabalho 
com a equipe de saúde, orientação e educação do paciente, 
entre outras. Além da identificação de quais competências, 
deve-se determinar qual o nível esperado de desempenho que 
o estudante deveria ter adquirido até o momento da avaliação.

Determinadas as competências, os professores envolvidos 
na construção do exame deverão elaborar situações clínicas nas 
quais se encaixe a demonstração de tais habilidades, sempre 
levando em consideração o grau de dificuldade, a relevância 
e a possibilidade de se elaborar um cenário adequado e seme-
lhante à vida real. Em relação a este último quesito, embora em 
muitas ocasiões não se possa imitar a situação clínica real com 
exatidão, é de extrema importância que os casos apresentados 
aos estudantes tenham a maior fidelidade possível. Isto elimina 
vieses de interpretação e ambientação dos avaliandos durante o 
exame. Por este motivo, situações clínicas que não possam ser 
replicadas em ambiente controlado devem ser evitadas no OSCE, 
pois invariavelmente resultarão em avaliação de má qualidade.

O número de casos clínicos ou estações é variável de 
acordo com os objetivos pretendidos na avaliação. Como regra 

Quadro 1. Algumas das características de um OSCE 
tradicional.

- As estações são curtas e numerosas

- Cada estação possui objetivos muito específicos, sendo 
necessário fornecer ao estudante instruções objetivas a 
respeito do que se deseja que ele execute dentro do cenário

- Os examinadores baseiam a avaliação num checklist 
previamente elaborado, reduzindo a subjetividade da 
avaliação

- Permite replicar os cenários, de maneira que todos os 
estudantes são submetidos aos mesmos casos clínicos

O fato de haver diversas estações possibilita inserir 
na avaliação o maior número de objetivos educacionais, 
permitindo que diferentes competências possam ser avaliadas, 
reduzindo o erro por amostragem e aumentando a fidedignidade 
da avaliação. Além disso, o fato dos cenários serem confec-
cionados de acordo com os objetivos educacionais elimina a 
imprevisibilidade do contexto real dos serviços de saúde, uma 
vez que nem sempre os pacientes disponíveis no dia de uma 
avaliação são os mais adequados para os objetivos pretendidos 
naquele determinado momento. Adicionalmente, os cenários 
podem ser replicados, de maneira que todos os alunos sejam 
submetidos aos mesmos casos, eliminando o viés de diferentes 
níveis de dificuldade na avaliação dos mesmos alunos.

As situações clínicas desenhadas para cada estação po-
dem envolver desde tarefas muito simples, como a realização da 
anamnese ou partes dela, a execução de partes do exame físico 
ou de algum procedimento médico ou tarefas mais complexas, 
tais como um atendimento de urgência ou a execução de todo 
o atendimento de um paciente.

De acordo com o cenário proposto, poderão ser empre-
gados pacientes-atores, que receberão o treinamento adequa-
do para simular a situação clínica pretendida ou até mesmo 
manequins que simulem reações fisiológicas ou permitam 
receber procedimentos médicos. Ao final de alguns cenários, os 
estudantes podem ser submetidos a questões escritas, não para 
avaliar o conhecimento, mas para permitir que o avaliador com-
preenda o raciocínio clínico do estudante e o motivo pelo qual 
ele tomou determinadas condutas ou decisões naquela estação.

O uso dos checklists permite, ainda, que o avaliador 
forneça feedback imediato ao estudante ao final de cada estação, 
o que irá permitir a identificação dos pontos fortes e fracos, 
fortalecendo o processo de aprendizagem. É importante refor-
çar aqui a utilização do OSCE não apenas como ferramenta 
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geral, quanto maior o número de estações, mais confiável se 
torna a avaliação. Um dos formatos mais frequentes é o de 20 
estações com duração de 5 minutos cada, sendo que duas ou 
mais estações podem fazer parte do mesmo caso clínico, para 
permitir inclusão de casos mais complexos, com múltiplas 
tarefas. Isso resulta numa avaliação de 100 minutos por aluno, 
com duração total da prova a depender do número de estudantes 
e de avaliadores disponíveis.

O número de estações e a duração das mesmas podem 
ser modificados de acordo com a complexidade e número de 
tarefas a serem realizadas em cada uma delas. Uma vez que as 
estações são realizadas em alternância, um tempo padrão deve 
ser estabelecido e, caso algumas delas necessitem maior tempo 
para sua execução, podem ser divididas em duas ou três estações 
sequenciais ou uma estação com o dobro do tempo padrão, 
que precisa estar necessariamente pareado com duas outras 
estações12. Este cálculo deve ser feito de maneira cuidadosa, 
para que a estação não se torne uma corrida contra o tempo para 
o estudante. É preciso ter atenção ao testar o tempo necessário 
para executar as tarefas, pois alguém envolvido na elaboração 
do caso certamente levará menos tempo para completá-lo do 
que o estudante no dia da avaliação.

Neste ponto, também se estabelecem os recursos necessá-
rios para a confecção dos cenários, quais cenários necessitarão de 
pacientes atores e quais envolverão manequins ou dispositivos. 
Para a execução da prova, serão necessárias outras pessoas, além 
dos docentes e avaliadores, para garantir o bom andamento da 
avaliação. Monitores nos corredores entre as estações devem 
determinar aos alunos a sequência de fluxo das estações, marcar 
e sinalizar o tempo para conclusão daquela tarefa.

No caso dos pacientes atores, deverão ser estabelecidas 
as características necessárias para o caso, tais como idade, sexo, 
porte físico, entre outros. Algumas situações clínicas dificultam 
ou impedem a utilização de pacientes simulados, tais como a 
presença de alterações do exame físico impossíveis de simular 
ou a necessidade de execução de procedimentos invasivos no 
paciente. A realização de cenários com pacientes pediátricos 
é sempre mais difícil e deve ser ponderada. Em alguns casos, 
podem ser utilizados cenários híbridos, em que a interação 
médico-paciente é feita com o ator e os demais procedimentos 
são feitos em manequins ou dispositivos apropriados.

O treinamento dos pacientes-atores tem uma importân-
cia especial no contexto da avaliação e deve ser mais minucioso, 
de maneira que o ator não auxilie nem atrapalhe o estudante 
durante o exame e também para que a atuação seja fielmente 
repetida por ele para os diferentes alunos. A preparação dos 
atores requer uma equipe com capacidade técnica para desen-
volver as atividades, bem como sua familiarização com os 
aspectos técnicos do exame. Há necessidade da confecção de 
um roteiro e treinamento antecipado, um exemplo pode ser visto 
na Figura 2. A criatividade permite que muitas situações com 
anormalidades de exame físico possam também ser simuladas 
com o emprego de próteses e maquiagem profissional, mais 
extensamente discutida no capítulo: Maquiagem e Simulação.

Figura 2. Roteiro para estação clínica.

Após o desenho de todas as estações, os professores 
trabalham na confecção dos checklists ou instrumentos de 
avaliação. Esta é uma das etapas mais críticas, pois de nada 
adianta um cenário bem elaborado, se o avaliador não souber 
quais os itens devem ser avaliados naquela dada estação. Todos 
os comportamentos e ações esperadas pelos estudantes devem 
ser minuciosamente listados, com detalhamento dos níveis de 
desempenho esperados para cada tarefa. Deve-se tomar bastante 
cuidado nas descrições dos critérios para evitar discrepâncias 
de resultados entre os avaliadores.

Ainda em relação aos checklists, há diferentes manei-
ras de se classificar o desempenho dos estudantes. Alguns 
grupos utilizam escalas binárias de correto/incorreto ou 
satisfatório/insatisfatório. Para determinadas habilidades, 
pode-se incluir escores intermediários, que reflitam níveis pro-
gressivos de desempenho, mas sempre mantendo a objetividade 
em mente. As escalas binárias apresentam maior dificuldade 
em discriminar estudantes com níveis maiores de proficiên-
cia dos demais. Alguns autores advogam que os checklists 
frequentemente utilizados nos OSCEs muitas vezes não são 
suficientemente acurados para detectar níveis superiores de 
expertise clínica.

Um recurso sugerido para minimizar este inconveniente 
é acrescentar o chamado Escore de Análise Global (Analytic 
Global Ratings), considerado uma escala de comportamento 
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profissional. Estas escalas incluem a percepção do avaliador 
sobre comportamentos do estudante examinado, que podem 
ser agrupados sob a forma de alguns construtos, como por 
exemplo: empatia, grau de coerência durante a entrevista clí-
nica, expressão verbal e não verbal. Geralmente, tais escalas 
são finalizadas por uma avaliação global do conhecimento e 
habilidades que foram demonstradas durante a estação ou grupo 
de estações. De acordo com Hodges & McIlroy, tais escalas 
permitem aprimorar os resultados dos checklists e aumentar a 
validade dos construtos13.

Ao final da construção de todas as etapas acima listadas, 
é essencial que o exame seja testado pelos docentes envolvidos. 
Esse “ensaio” muitas vezes revela problemas não identificados 
nas etapas precedentes. Eles podem estar relacionados à falta 
de clareza nos enunciados das estações, baixa fidelidade dos 
cenários, dificuldade dos atores, necessidade de tempo muito 
maior do que o estabelecido para que o estudante realize as 
tarefas da estação, entre diversos outros. É nesse momento 
que, muitas vezes, se descobre que um determinado cenário, 
programado para avaliar o desempenho numa dada situação 
clínica, induza grande parte dos estudantes a pensar em uma 
condição clínica completamente diversa, o que não permitiria 
que a estação cumprisse seu objetivo.

No “ensaio” das estações, deve-se atentar para a va-
riabilidade interobservador nos instrumentos de avaliação. É 
muito importante que se estabeleçam clara e detalhadamente os 
critérios para a execução correta ou incorreta de determinada 
tarefa, de maneira que haja pouco espaço para uma interpreta-
ção subjetiva ou variação no nível de rigor dos examinadores.

Questiona-se a possibilidade da utilização de avaliadores 
que não estão diretamente envolvidos com a disciplina ou curso 
em avaliação. Para determinadas competências, com checklists 
desenvolvidos de maneira objetiva e treinamento prévio dos 
avaliadores, há possibilidade de incluir outros profissionais no 
exame, o que facilita a operacionalidade dos OSCEs.

Ao final da programação de todo o processo, é 
importante que os responsáveis pela elaboração dos OSCEs 
num determinado curso ou disciplina mantenham registros 
completos de todos os processos, casos clínicos que foram 
elaborados, roteiros para atores, materiais necessários, 
checklists, etc, o que facilitará a montagem das avaliações 
subsequentes, variando-se os casos. Nas Figuras 2 a 4 é apre-
sentado um exemplo de estação simples, aplicada a alunos do 
quarto ano do curso de Medicina, com as instruções da estação 
para os alunos, roteiro para orientação dos atores, material 
necessário e checklist empregado na avaliação.

Apesar de se tratar de um modelo de avaliação am-
plamente validado, o OSCE possui limitações que devem ser 
conhecidas e trabalhadas pelos educadores envolvidos. Entre 
elas, podemos citar o tempo restrito em cada estação, o que 
requer adequação dos cenários, leva a estresse dos estudantes 
e exige que o aluno demonstre suas competências de maneira 
isolada. Algumas situações clínicas não podem ser simuladas 
e, portanto, não poderão fazer parte deste tipo de avaliação. 

Figura 3. Roteiro para o ator e instruções para o aluno.

O esquema de múltiplas estações requer grandes espaços 
físicos, além dos custos relacionados ao emprego de atores, 
manequins e dispositivos de simulação. Além disso, requer um 
grande número de docentes e funcionários envolvidos para sua 
execução, bem como considerável número de horas de trabalho 
para a elaboração da prova.

O inegável estresse dos estudantes com este tipo de 
avaliação já foi alvo de diversos estudos, com alguns resultados 
mostrando que o estresse dos estudantes é discretamente maior 
do que o observado em outros tipos de avaliação, especialmente 
as de caráter cognitivo. Uma das possíveis explicações para esta 
observação é o fato de muitas escolas reservarem os exames no 
modelo OSCE apenas para os últimos anos do curso, de forma 
que os estudantes estão menos habituados com este modelo 
do que com os demais14. Este dado ressalta a importância da 
familiarização dos alunos com as avaliações baseadas em 
desempenho, não apenas o OSCE. Uma das alternativas para 
melhorar a aceitação dos estudantes e diminuir o seu estresse 
é a aplicação longitudinal de exames de desempenho clínico 
durante todo o processo de ensino-aprendizagem, iniciando 
com avaliações de caráter formativo.

Na experiência do curso de Medicina da Universidade 
Anhembi Morumbi, onde avaliações clínicas baseadas em 
desempenho são aplicadas desde o primeiro ano do curso, 
observa-se diminuição do estresse dos estudantes com esta 
avaliação ao longo dos anos do curso. Outro benefício 
que resultará desta implantação contínua é a valorização 
pelos alunos do componente clínico e prático durante sua 
formação.
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Figura 4. Checklist da estação clínica.

Além da familiarização e motivação dos estudantes, 
há que se motivar e treinar o corpo docente para o uso deste 
modelo. A realização do OSCE implica um grande esforço 
por parte dos envolvidos no processo de avaliação e só obterá 
sucesso se todos estiverem envolvidos e motivados. Isto es-
barra na frequente ausência de uma cultura de avaliação nas 
escolas de saúde. Apenas incrementando a consciência dos 
profissionais envolvidos no ensino e na avaliação a respeito 
da necessidade de se obter informações adequadas e precisas 
sobre o desenvolvimento das competências profissionais é 
que se podem atingir os melhores resultados do processo 
ensino-aprendizagem dos profissionais da área da saúde.

referênciaS

 1. Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. 
Acad Med. 1990;65(9 Suppl):S63-7. PMID: 2400509

 2. Wass V, van der Vleuten C. The long case. Med Educ. 2004;38(11):1176-80. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.01985.x

 3. Norcini JJ, Blank LL, Duffy FD, Fortna GS. The mini-CEX: a method 
for assessing clinical skills. Ann Intern Med. 2003;138(6):476-81. PMID: 
12639081 DOI: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-138-6-200303180-
00012

 4. Harden RM, Stevenson M, Downie WW, Wilson GM. Assessment of 
clinical competence using objective structured examination. Br Med J. 
1975;1(5955):447-51. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.1.5955.447

 5. Harden RM, Gleeson FA. Assessment of clinical competence using an ob-
jective structured clinical examination (OSCE). Med Educ. 1979;13(1):41-
54. PMID: 763183

 6. Barrows HS, Abrahamson S. The programmed patient: a technique 
for appraising student performance in clinical neurology. J Med Educ. 
1964;39:802-5. PMID: 14180699

 7. Troncon LE. Avaliação de habilidades clínicas: os métodos tradicionais e 
o modelo “OSCE”. Olho Mágico. 2001;8(1). (on line). [Acesso em 2013 
jan 10]. Disponível em: http://www.ccs.ull.br/olhomagico/v8n/osce.htm

 8. Harden RM. What is an OSCE? Med Teach. 1988;10(1):19-22. PMID: 
3221760 DOI: http://dx.doi.org/10.3109/01421598809019321

 9. Reznick RK, Blackmore D, Dauphinée WD, Rothman AI, Smee S. Large-
-scale high-stakes testing with an OSCE: report from the Medical Council 
of Canada. Acad Med. 1996;71(1 Suppl):S19-21.

10. Troncon LEA, Figueiredo JFC, Rodrigues MLV, Peres LC, Cianflone AR, 
Picinato CE, et al. Implantação de um programa de avaliação terminal do 
desempenho dos graduandos para estimar a eficácia do currículo na Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto. Rev Assoc Med Bras. 1999;45(3):217-
24. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42301999000300005

11. Amaral E, Domingues RCL, Zeferino AMB. Avaliando a competência 
clínica: o Método de Avaliação Estruturada Observacional. Rev Bras 
Educ Med. 2007;31(3):287-90. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
55022007000300011

12. Harden RM. Twelve tips for organizing an Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE). Med Teach. 1990;12(3-4):259-64.

13. Hodges B, McIlroy JH. Analytic global OSCE ratings are sensitive to 
level of training. Med Educ. 2003;37(11):1012-6. DOI: http://dx.doi.
org/10.1046/j.1365-2923.2003.01674.x

14. Sarid O, Anson O, Bentov Y. Students’ reactions to three typical 
examinations in health sciences. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 
2005;10(4):291-302. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10459-005-6706-2



72 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Píspico A/O papel dos cursos de imersão (BLS, ACLS, PALS, SAVIC)
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3):72-75

As emergências cardiovasculares são as mais frequentes nos aten-

dimentos dos serviços de emergência e a principal causa de morte 

em adultos. Mais de 350 mil pessoas morrem nos Estados Unidos 

todos os anos, uma situação dramática que necessita de atendimento 

rápido e eficaz desde o reconhecimento, que muitas vezes feito por 

leigos fora do hospital, até o atendimento por profissionais de saúde 

aplicando-se protocolos de suporte básico e avançado de vida. Sendo 

assim, os cursos de imersão são fundamentais para o treinamento 

dos leigos e das equipes de emergência. Os cursos Heart Saver 

DEA, para leigos; Suporte Básico de Vida (BLS), Suporte Avan-

çado de Vida (ACLS) e o Suporte Avançado em Pediatria (PALS) 

para profissionais de saúde utilizam protocolos de atendimento 

elaborados pela American Heart Association (AHA) baseado nas 

Diretrizes de Ressuscitação da Aliança Internacional dos Comitês 

de Ressuscitação Cardiopulmonar e Emergências Cardiovasculares 

(ILLCOR) que se utiliza das melhores evidencias científicas. No 

Brasil e no mundo, milhares de pessoas são treinadas, desde 1996, 

em vários centros de treinamento credenciados pela AHA multipli-

caram estes cursos de imersão que, comprovadamente, aumentam as 

chances de sobrevida das vítimas. Apesar dos esforços das pessoas 

envolvidas nesses cursos de imersão, somente uma pequena parcela 

dos profissionais que atendem emergências são treinados, pelo fato 

de não ser uma exigência legal, mas, certamente, podemos afirmar 

que estes cursos são recomendados pelas sociedades médicas para 

o treinamento, aprimoramento e atualização dos profissionais de 

saúde e dos leigos.
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The C.V. emergencies are the most frequent attendance in 

the ERs and the main causes of death in adult individuals. 

More than 350.000 people die in the USA every year. A 

dramatic situation that requires immediate and efficient 

support since the appearance of the first symptoms that 

often happen out of hospitals and this support is given 

by laypeople until the arrival of a BLS and ACLS team. 

Therefore simulation courses are fundamental for skill 

training of lay people and health professionals. The BLS, 

ACLS, PALS and SAVIC simulation courses follow the 

AHA guidelines which are based on ILLCOR consensus. 

Several thousands of people all over the world have been 

trained since 1996. Many authorized AHA training centers 

are spread around the world teaching these skill courses 

which have improved the survival of many of these victi-

ms. Despite the efforts of the instructors, a small number 

of ER professionals receive this training due to the fact 

this is not a legal requirement in our country. The medical 

society recommends these courses in order to improve and 

update health professionals as well as lay people.
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Os cursos de imersão em emergências cardiológicas 
têm como objetivo a aplicação de protocolos padro-
nizados de acordo com as Diretrizes do ILLCOR. O 

treinamento consiste basicamente na parte teórica, que está 
disponível em manuais e na parte prática que acontece em 
ambientes simulando o atendimento. Nesta prática, os alunos 
desenvolvem habilidades técnicas e de liderança das equipes de 
atendimento nas diversas situações de urgência e emergência 
cardiológicas e respiratórias.

Em 1966, a National Academy of Sciences e o Nacional 
Research Concil dos Estados Unidos realizaram a Primeira 
Diretriz sobre ressuscitação cardiopulmonar e estabeleceram 
os métodos utilizados, na época, pela American Heart Associa-
tion, nos cursos de imersão e na padronização de condutas das 
equipes no atendimento as emergências cardiológicas.

Foram sucessivos consensos: 1973, 1979, 1985, 1992, 
2000, 2005, 2010. Ressaltamos que, a partir de 1992, as Diretrizes 
de ressuscitação foram discutidas nos fóruns do ILCOR (Aliança 
Internacional de Ressuscitação) com representantes da Ameri-
can Heart Association (AHA), European Resuscitation Concil 
(ERC), Heart Foundation of Canada (HSFC), Australian and 
New Zealand committee on Resuscitation, Resuscitation Concilis 
of Southern Africa (RCSA), InterAmerican Heart Foundation 
(IAHF) e Comitê Asiático de Ressuscitação, descentralizando 
as discussões e padronizando a metodologia, o que trouxe mais 
credibilidade para a aplicação das Diretrizes padronizando a 
melhor conduta, sempre baseada nas evidências científicas que 
são isentas de conflitos de interesse, como por exemplo o da 
indústria de equipamentos ou da indústria farmacêutica.

Os cursos de imersão são divididos em cursos de suporte 
básico de vida para leigos e profissionais de saúde (Heart Save 
DEA e BLS) e cursos de suporte avançado em cardiologia para 
adultos (ACLS) e em pediatria (PALS)1.

Os cursos de imersão se utilizam manequins para simu-
lação e de equipamentos reais para o treinamento, trazendo um 
cenário muito próximo da realidade, sempre com a supervisão de 
instrutores treinados. Desde o início, no Brasil, esses cursos são 
reconhecidos pela sua excelência e organização e são utilizados 
por profissionais com objetivo de atualização e padronização do 
atendimento de emergências, seja no atendimento dentro ou fora do 
hospital. Instituições que buscam creditação internacional e bons 
padrões de qualidade se utilizam destes cursos para obter certifi-
cação reconhecida comprovando o treinamento de suas equipes.

História dos cursos de imersão em emergências 
cardiorrespiratórias no Brasil

O primeiro curso de imersão em ressuscitação cardio-
pulmonar se iniciou no Brasil por meio do médico John Cook 
Lane em agosto de 1961 na cidade de Campinas (SP). Em suas 
aulas práticas, o Dr John fazia demonstrações nos manequins e 
ensinava em cursos com duração de 5 horas para grupos de até 
30 médicos. Sua finalidade era ensinar o ABC da reanimação, 
mas certamente, além de pioneiro, se tornou o precursor dos 
cursos de imersão atuais.

Na segunda metade da década de 1970, um curso si-
milar ao ACLS foi realizado em Campinas (SP) e em 1984 e 
1985 foi realizado em Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG), 
respectivamente. Lane trouxe para o Brasil, por intermédio de 
Leon Chameides, o curso de suporte avançado em pediatria 
(PALS). Chamaides revelou que o curso de Campinas foi o 
segundo curso de sua carreira e o segundo curso realizado em 
todo o mundo2.

Houve um hiato de dez anos após esta iniciativa de Lane 
e, em 1996, Sérgio Timerman iniciou os contatos e a logística 
para trazer o ACLS ao Brasil, com apoio do Hospital Israelita 
Albert Einsten de São Paulo. Em agosto de 1996, um grupo de 
18 médicos e enfermeiros foi enviado à Universidade de Miami 
no Medical Training and Simulation Laboratory e realizaram o 
curso de provedor e instrutor. Retornando ao Brasil, o primeiro 
curso de provedor ocorreu em 27 e 28 de novembro de 1996 
no Hospital Albert Einstein, sob direção de Nabil El Sanadi.

Em fevereiro de 1997, no Hospital Albert Einstein, acon-
teceu o primeiro curso de instrutor no Brasil e no mesmo ano 
Sérgio Timerman levou um grupo para os Estados Unidos que 
trouxe os cursos do PALS e BLS em definitivo para o Brasil3.

Cursos de suporte básico
O curso de suporte básico foi elaborado pela AHA para 

o atendimento inicial da parada cardíaca e de situações ameaça-
doras a vida como a obstrução das vias aéreas. O treinamento 
que dura em média 8 horas para profissionais de saúde (BLS) 
e 4 horas para leigos (Heart Save DEA) e tem como objetivo 
a aplicação dos elos da corrente de sobrevida, que foi implan-
tada há mais de 20 anos. O primeiro elo da corrente consiste 
em reconhecer a PCR e chamar ajuda; esta, que portará o 
desfibrilador externo automático (DEA), iniciará as manobras 
de ressuscitação cardíaca o mais rápido possível, com ênfase 
nas compressões torácicas e o uso do DEA, com realização do 
choque. O quarto e quinto elos da corrente são treinados nos 
cursos de suporte avançado4.

Os cursos de suporte básico são essenciais para todos 
os profissionais de saúde, inclusive para os médicos, que ima-
ginam que o curso é destinado somente a profissionais não 
médicos. O curso é formado por várias estações, com vídeos 
demonstrativos das manobras de ressuscitação cardíaca com 
ênfase na qualidade das compressões torácicas, na ventilação 
artificial, na utilização do DEA e nas manobras de desobstru-
ção das vias aéreas. Todas as estações são acompanhadas por 
instrutores treinados de acordo com recomendação da AHA, o 
que facilita o treinamento e o seguimento dos protocolos. Os 
alunos recebem seus manuais 30 dias antes do treinamento e 
realizam um pré-teste que é entregue no dia do curso.

No final do curso, são submetidos a uma avaliação 
teórica e prática individual simulando uma parada cardíaca 
em manequim com utilização do DEA. O aluno que comple-
tar os critérios de aprovação exigidos pela AHA recebe uma 
certificação com validade de 2 anos referente término do curso 
do BLS5.
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Osprincipais tópicos do programa do BLS são:
1. Sessão prática da sequência completa da RCP 

em adulto, criança e lactente com um e com dois 
socorristas;

2. Ênfase nas compressões e ventilações;
3. Ventilação de resgate com Bolsa-Valva-Máscara;
4. Introdução e utilização do DEA de Treinamento;
5. Técnicas de desengasgamento;
6. Situações especiais e segurança no atendimento.
O curso de Heart Saver DEA consiste em um curso 

de 4 horas para leigos, com ênfase na ressuscitação cardía-
ca em adultos e utilização do DEA. É um curso altamente 
recomendado para todas as pessoas, pois estas podem se deparar 
com uma situação de emergência mudando ,assim, as chances 
de sobrevida da vítima.

Os alunos recebem o manual 30 dias antes do curso e tem 
a metodologia de ensino semelhante ao BLS, com instrutores 
que facilitam o aprendizado, além de vídeos e manequins que 
permitem treinamento das manobras de ressuscitação. Ao final 
do curso, são submetidos à prova teórica e prática no atendimento 
de uma parada cardíaca com utilização do DEA. Os aprovados 
recebem certificação da AHA com duração de 2 anos6.

Curso de Suporte Avançado para adultos (ACLS) também 
conhecido com Suporte Avançado de Vida Cardiovascular 
(SAVC)

O curso foi elaborado pela AHA com o objetivo de 
treinar profissionais de saúde que gerenciam o tratamento de 
paradas cardíacas ou outras emergências/urgências cardio-
vasculares ou que deles participam. Por meio de instruções 
didáticas e participação ativa em simulações de casos, os 
alunos são treinados nas habilidades práticas e no diagnóstico 
da PCR, agravo cardiovascular ou respiratório com o obje-
tivando o tratamento da PCR de acordo com os protocolos 
da AHA. Fazem parte do treinamento o reconhecimento dos 
ritmos cardíacos, suporte básico de vida com qualidade, pa-
rada respiratória, acidente vascular encefálico e infarto agudo 
do miocárdio, além dos cuidados pós-parada cardíaca. Todos 
alunos têm que demonstrar capacidade de liderar uma equipe 
com aplicação dos protocolos. A carga horária é de 16 horas e 
acontece em dois dias.

O curso é ministrado sob a égide do Subcomitê de ACLS 
da American Heart Association (AHA).

Principais tópicos a serem abordados:
1. Controle não invasivo das vias aéreas e terapia 

elétrica;
2. Controle invasivo das vias aéreas;
3. Reconhecimento das arritmias cardíacas e Heartsaver 

DEA;
4. Emergências respiratórias;
5. FV/TV sem pulso;
6. Atividade elétrica sem pulso, assistolia e bradicardia;
7. Taquicardias ventriculares e supraventriculares;

8. Síndromes coronarianas agudas;
9. Acidente vascular cerebral;
10. Megacode.
Os alunos recebem um manual 30 dias antes do curso 

e completam um pré-teste entregue no início do curso. Para a 
certificação, o aluno deverá ser aprovado em quatro avaliações, 
sendo a primeira o BLS, a segunda o atendimento de uma pa-
rada cardiorrespiratória. Na sequência, uma prova teórica com 
50 questões e uma prova prática com atendimento simulando 
uma PCR. Para obter certificação, o aluno é avaliado por um 
instrutor, seguindo as normas da AHA, e quando aprovado 
recebe uma certificação com validade de 2 anos.

O curso de ACLS utiliza manequins de simulação nas 
estações e equipamento reais, além do instrutor treinado para 
facilitar o conhecimento, sempre de acordo com as orientações 
dos cursos de instrutor da AHA. Na maioria dos cursos, pode-
mos observar um grande avanço na performance dos alunos, 
com evidente melhora nos aspectos de liderança e atitude. A 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo treina pro-
fissionais em ACLS desde 2001, com mais de 1.000 alunos, e 
mantém o padrão de qualidade exigido pela AHA7,8.

Curso de Suporte Avançado em Pediatria
O curso do PALS (Pediatric Advanced Life Support) 

é destinado a profissionais da área da saúde responsáveis por 
iniciar e direcionar o suporte avançado de vida, passando pelo 
suporte básico até a estabilização e transporte de uma emergên-
cia pediátrica, tanto em ambiente intra como extra-hospitalar. 
Não se trata de um curso para pediatras e sim para todos os 
profissionais que possam se deparar com uma emergência pe-
diátrica. É um curso com metodologia remodelada e baseado 
nas evidências das guidelines de 2010 do AHA (American 
Heart Association) e do ECC (Emergency Cardiovascular 
Care). Neste curso, o aluno participa ativamente da simulação 
de casos, com carga horária de 16 horas distribuídas em dois 
dias. São usados manequins que permitem procedimentos 
invasivos acompanhados por instrutores treinados de acordo 
com protocolos da AHA9.

Estas simulações são realizadas para reforço de concei-
tos importantes, que incluem:

1. Identificação e tratamento das condições de risco 
para parada cardiorrespiratória na criança;

2. A avaliação pediátrica de forma sistematizada, 
incluindo avaliação geral, avaliação primária, 
avaliação secundária e avaliação terciária;

3. Desfibrilação e cardioversão sincronizada;
4. Os algoritmos e diagramas do PALS;
5. A dinâmica efetiva de um time de ressuscitação.

Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca 
(SAVIC)

Apesar da introdução de melhoras no manuseio dos pa-
cientes com insuficiência cardíaca, a descompensação continua 
ocorrendo em grande número de pacientes e é uma importante 
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causa de morbidade e mortalidade em nosso meio. A morta-
lidade intra-hospitalar e o custo da internação são igualmente 
significativos. Boa parte disso se deve à diversidade de con-
dutas e falta de padronização dos procedimentos. Este curso 
de imersão tem como objetivo sistematizar procedimentos e 
aplicar protocolos. O Suporte Avançado de Vida em Insuficiên-
cia Cardíaca (SAVIC) não foi idealizado para ensinar a tratar, 
mas para rever conceitos e treinar uma atitude padronizada de 
atendimento, que será útil na imensa maioria dos casos.

O curso tem duração de 6 horas e inicialmente os alunos 
participam de uma aula conceitual, seguida por um ambiente de 
simulação com manequins e instrutores que discutirão cenários 
e focarão no diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca, 
desde casos mais simples a casos mais complexos. Faz parte 
do curso a entrega de um livro com metodologia didática, por 
meio de algoritmos e linguagem acessível a profissionais de 
diferentes níveis. O curso é realizado por intermédio de estações 
práticas com a utilização de manequins, materiais de simulação 
e realização de tutorias com casos reais e estarão divididos de 
acordo com as fases de atendimento da IC com abordagens e 
objetivos específicos.

O curso é divido em três etapas, sendo elas:
Fase Inicial - compreende às 24 horas iniciais do 

atendimento, nas quais o paciente ainda está na Unidade de 
Emergência.

Fase Intermediária - compreende um período de tempo 
longo variável que vai das 24 horas iniciais até as 24 horas antes 
da liberação do paciente (alta)10.

Fase Tardia - compreende as 24 horas finais da inter-
nação e a preparação para à alta, além do que deve ser feito no 
ambulatório para minimizar as internações.

O SAVIC tem como objetivo discutir os seguintes temas:
1. Classificação clínica hemodinâmica;
2. Insuficiência cardíaca, fases: da internação à alta;
3. Aspectos úteis para minimizar a reinternação;
4. Arritmias no paciente com insuficiência cardíaca;
5. Choque cardiogênico;
6. Edema agudo de pulmão;
7. Parada cardíaca no paciente com disfunção ven-

tricular e manejo de diuréticos e outras drogas via 
oral e EV;

8. Manejo de inotrópicos;
9. Manejo de vasodilatadores;
10. Síndrome cardiorrenal;
11. Anemia;
12. Otimização do tratamento ambulatorial.

concluSão

Os cursos de imersão em cardiologia estão disponíveis 
em vários centros e sítios de treinamento credenciados pela 
AHA. Os cursos são altamente recomendados para todos os 
profissionais de saúde, independentemente da especialidade 
ou local de trabalho. Durante os 13 anos de experiência como 
instrutor do curso de ACLS e Diretor do Centro de treinamento 

de Emergências da SOCESP, observamos que a maioria dos 
alunos em suas avaliações pós-curso consideram o curso ex-
celente e declaram que mudaram os conceitos de atendimento 
de uma emergência, recomendam o curso e se sentem capazes 
e seguros em atender uma emergência.

Os estudos de simulação no ensino médico têm sido 
utilizados com mais frequência, alunos e instrutores com 
manequins de simulação chegam muito próximo da situação 
real, as discussões após o atendimento da simulação no cenário 
(debriefing) aumentam a fixação do conhecimento. Cursos de 
imersão são importantes em todas as fases da vida dos profissio-
nais de saúde, independentemente da experiência ou do tempo 
de formação, e é necessário treinar as habilidades de liderança 
e sempre atualizar-se com os protocolos de atendimento da 
emergência. Infelizmente, apesar de consagrados, os cursos de 
imersão em cardiologia ainda não são obrigatórios para todos 
os profissionais11.

Para trabalhar com emergências, o profissional tem a 
opção de fazer ou não o curso, a decisão é pessoal. Às vezes, 
algumas instituições orientam o profissional a realizar o trei-
namento. É nosso dever incentivar os profissionais fazerem os 
cursos de imersão, pois profissionais treinados têm maior índice 
de acerto, oferecendo maiores chances às vítimas atendidas. 
Você voaria com um piloto de avião sem treinamento? O líder 
de uma equipe de emergência comanda tanto quanto um piloto 
comanda uma aeronave. Concluímos, portanto, que o treina-
mento é necessário e altamente recomendado para salvar vidas.
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cardíaca estabelecida sem manifestação de insuficiência cardíaca aguda nas últimas 6 semanas. Para os pacientes já medicados com terapêutica cardiovascular, a dose destes fármacos deve ser estabilizada duas semanas antes de se iniciar o 
tratamento. O ajuste posológico inicial deve ser estabelecido por fases, de acordo com a tolerabilidade do paciente: 1,25 mg, 1 vez/dia, aumentando para 2,5 mg, 1 vez/dia, depois para 5 mg, 1 vez/dia e posteriormente para 10 mg, 1 vez/dia. A dose 
máxima recomendada é de 10 mg, 1 vez/dia. Não é recomendável suspender abruptamente o tratamento, pois pode originar agravamento  da IC. No caso de ser aconselhável a descontinuação do tratamento, a dose deve ser gradualmente diminuída 
para metade, semana a semana. Insuficiência renal: não é necessário ajuste posológico com insuficiência renal leve a moderada. Não se recomenda com insuficiência renal grave. Insuficiência hepática: nestes pacientes está contraindicado. Idosos: 
não é necessário ajuste posológico. Crianças e adolescentes: não se recomenda o uso. REAÇÕES ADVERSAS: na maioria são de intensidade ligeira a moderada e as mais frequentes são: cefaleia, tontura, parestesia, dispneia, obstipação, náusea, 
diarreia, fadiga, edema, bradicardia, hipotensão, tonturas e hipotensão postural. (Dez 12) VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.

Referências: 1. Zanchetti A. Clinical pharmacodynamics of nebivolol: new evidence of nitric oxide-mediated vasodilating activity and peculiar haemodynamic properties in hypertensive patients. Blood Press Suppl 2004; 1: 17-32. 
2. Moen MD, et al. Nebivolol: a review of its use in the management of hypertension and chronic heart failure. Drugs 2006; 66 (10): 1389-409. 3. Revista ABCFARMA, abril de 2013.

Contraindicação: hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
Interação Medicamentosa: antiarrítmicos de classe I.

Reg. MS: 1.0525.0056

BLOQUEADOR ß1 ALTAMENTE SELETIVO COM 
ATIVIDADE VASODILATADORA ADICIONAL1,2

/torrentbrasil

www.torrent.com.br
www.torrentonline.com.br

@torrentdobrasil

/torrentbrasil

www.torrent.com.br
www.torrentonline.com.br

@torrentdobrasil

UM VALIOSO RECURSO NO
CONTROLE DA PA FOI 
LAPIDADO, ATÉ NO PREÇO.
PREÇO ACESSÍVEL.3

AF_Anuncio_21x28.indd   1 6/24/13   2:47 PM






