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

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 

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-

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 

(http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

nas lateraisda página  e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times  New Roman, tamanho 
10, e espaçamentoentre linhas de 1,5. Poderão ser  inseridas 

e/ou  tabelas, e até 50 referências. As exceções serão ana-
lisadas 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 
sobrescrito, 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 primeiros 
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. 

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

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 
1994;84(12):15.

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. 4

th
ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

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

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 

-
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 

In: 4
o 
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 

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-

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 

páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 

-
tadas nas legendas. 

5 ENVIO DO MATERIAL 

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 

ético relacionado. 
Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 

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

6 DIREITOS AUTORAIS 

Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 
autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores: 

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 

ele(s).
Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-

manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações. 
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Posologia de CORDAPTIVE

DOSE DE MANUTENÇÃO
APÓS 4 SEMANAS 
Passar para 2 g/40 mg (dois 
comprimidos de 1 g/20-mg  
em dose única)2

DOSE INICIAL
Um comprimido de 1g/20 mg  
à noite ou antes de deitar2

(valores ajustados para o placebo; P < 0,001)

LDL-C: –19%a HDL-C: +20%a   TG: –25%b

Ao adicionar CORDAPTIVE:
E�cácia em múltiplas frações lipídicas: LDL-C, HDL-C e TG

a Alteração média percentual a partir do período basal. 
b Alteração mediana percentual a partir do período basal.
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CORDAPTIVE (ácido nicotínico/laropipranto), MSD. INDICAÇÕES: em monoterapia ou em combinação com vastatinas, como adjuvante à dieta, é indicado 

para reduzir os níveis de LDL-C, triglicérides (TG), relação LDL-C:HDL-C, colesterol não HDL e apolipoproteína B e para aumentar os níveis de HDL-C 

e apolipoproteína A-1 em pacientes com hipercolesterolemia primária. O ácido nicotínico é indicado para reduzir o risco de recorrência de infarto do 

miocárdio (IM) não fatal, retardar a progressão ou promover a regressão da aterosclerose (em associação com vastatinas ou sequestrantes de ácidos 

biliares) em pacientes dislipidêmicos; para reduzir os níveis de colesterol total e LDL-C (como monoterapia ou associado a sequestrantes de ácidos biliares) 

em pacientes com hipercolesterolemia IIa e IIb que não respondem a medidas não farmacológicas e, como adjuvante, para pacientes dislipidêmicos com 

níveis muito elevados de TG e sob risco de pancreatite. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade a qualquer componente do produto; disfunção hepática 

signi+cativa ou inexplicada; úlcera péptica ativa; sangramento arterial. ADVERTÊNCIAS: Efeitos hepáticos: iniciar com a dose mais baixa para pacientes 

que estavam utilizando ácido nicotínico de liberação imediata (risco de hepatotoxicidade grave). Pacientes que abusam de álcool e/ou com histórico 

de hepatopatia: solicitar provas funcionais hepáticas antes de iniciar o tratamento, a cada 6 e 12 semanas durante o primeiro ano e periodicamente a 

seguir; reduzir a dose ou descontinuar CORDAPTIVE diante de transaminases séricas persistentemente elevadas. Efeitos na musculatura esquelética: 

ponderar os riscos potenciais e os benefícios da utilização concomitante com vastatina (raramente pode ocorrer elevação de creatina quinase [CK], 

miopatia ou rabdomiólise). Monitorar sinais e sintomas de miopatia durante os primeiros meses de tratamento ou quando a dose for aumentada e avaliar 

periodicamente os níveis de CK. Disfunção renal: utilizar com cautela (o ácido nicotínico e seus metabólitos são excretados predominantemente pelos rins). 
Glicemia: observar pacientes com diabetes ou com intolerância à glicose (modi+car dieta ou ministrar tratamento antidiabético, se necessário). Síndrome 
coronariana aguda: cautela particularmente em relação às medicações concomitantes em pacientes com angina instável ou na fase aguda de IM. Efeitos 
hematológicos e no ácido úrico: nos estudos clínicos, CORDAPTIVE foi associado a pequenas reduções do número de plaquetas, sem aumento do tempo 

de protrombina (avaliar esses parâmetros no pré-operatório) e a pequenos aumentos dos níveis de ácido úrico (utilizar com cautela nos pacientes com 

gota ou predispostos a gota). Categoria de risco C na gravidez: CORDAPTIVE somente deve ser utilizado por grávidas se claramente necessário e nunca 

sem a orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Nutrizes: não se sabe se CORDAPTIVE é excretado no leite materno. Pacientes pediátricos: a 

segurança e e+cácia não foram estabelecidas. Idosos: não requer ajuste posológico. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido nicotínico: bloqueadores 

ganglionares e agentes vasoativos (risco de hipotensão); vastatinas (veja ADVERTÊNCIAS); não inibe reações mediadas por várias isoenzimas do CIP450 

ou pela UGT 1A1; suplementos nutricionais ou vitaminas que contenham ácido nicotínico; pode resultar em glicosúria falso-positiva com o reagente 

de Benedict. Laropipranto: não induz ou inibe várias isoenzimas do CIP450 (sem efeitos clinicamente signi+cativos na farmacocinética de sinvastatina, 

varfarina, anticoncepcionais orais, rosiglitazona e digoxina). Também não é esperado que os inibidores potentes do CIP3A4 (como a claritomicina) tenham 

impacto clinico signi+cativo na sua farmacocinética. Pode aumentar a atividade farmacodinâmica do midazolam (metabolizado predominantemente pelas 

UGTs 2B4 e 2B7). Não se espera que exerça efeito aditivo sobre as plaquetas quando utilizado concomitantemente com ácido acetilsalicílico e clopidogrel. 

REAÇÕES ADVERSAS: ATENÇÃO: este é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado e&cácia e segurança aceitáveis 
para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso informe seu médico. Em geral CORDAPTIVE é bem 

tolerado. A reação adversa mais comum é o (ushing. Após a comercialização, foram relatadas as seguintes reações adversas relacionadas ao ácido 

nicotínico: +brilação atrial e outras arritmias, palpitações, taquicardia, edema macular cistoide, ambliopia tóxica, dor abdominal, eructações, úlcera péptica, 

edema (de boca, face, periférico, generalizado), astenia, calafrios, dor, icterícia, angioedema, hipersensibilidade tipo I, rinite, tolerância à glicose diminuída, 

gota, fraqueza muscular, mialgia, enxaqueca, síncope, ansiedade, insônia, dispneia, acantose nigricans, pele seca, hiperpigmentação da pele, erupção 

cutânea macular e vesicular, sudorese noturna ou suores frios, hipotensão e hipotensão ortostática. A lista completa de reações adversas relatadas em 

estudos clínicos encontra-se na Circular aos Médicos (bula). POSOLOGIA: dose inicial: um comprimido de 1 g/ 20 mg, uma vez ao dia com alimentos, à 

noite ou ao deitar. Após 4 semanas: dois comprimidos de 1 g/20 mg uma vez ao dia. Pacientes que estavam tomando 2 g ou mais de outro ácido nicotínico 

de liberação modi+cada podem iniciar o tratamento com CORDAPTIVE com a dose de 2 g/40 mg. Recomenda-se a leitura da Circular aos Médicos (bula) 

para mais informações sobre posologia e administração. SUPERDOSE: é razoável empregar as medidas sintomáticas e de suporte usuais no caso de 

superdose.VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO MS: 1.0029.0179. 

Dentre as informações citadas em bula, ressaltamos que este medicamento é contraindicado para pacientes com 
hipersensibilidade a qualquer componente do produto e apresenta interação medicamentosa com bloqueadores ganglionares, 
agentes vasoativos, vastatinas, suplementos com ácido nicotínico e midazolam. 

CORDAPTIVE é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. 

A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVE SER CONSULTADO. 

Referências bibliográ&cas: 1. Maccubbin D, Bays HE, Olsson AG, et al. Lipid-modifying ef+cacy and tolerability of extended-release niacin/laropiprant in 

patients with primary hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia. Int J Clin Pract. 2008;62:1959–1970. 2. Circular aos Médicos (bula) de CORDAPTIVE. 

São Paulo; Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., 2010.
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Dislipidemias e prevenção da aterosclerose

dos muitos indícios de que, na maior parte dos casos que apresentam as múltiplas complicações vasculares 
dela resultantes, estas poderiam ser evitadas pelo combate aos fatores de risco para a aterosclerose, muito 
pouco se tem evoluído nesse sentido. Entre eles, os lípides têm se destacado como dos mais importantes. 

métodos propostos para a avaliação do risco cardiovascular e quais as propostas para o futuro. Sem dúvida, 
os lípides séricos recebem importante contribuição de outros elementos não menos notórios para a gênese da 

- o que valorizar para a prevenção?”. Numerosos dados sugerem que o extensivo emprego das estatinas, 

suas manifestações tem trazido algum alento no combate ao problema. Entretanto, esses fármacos não são 
isentos de efeitos colaterais e os clínicos devem estar preparados para lidar com essas manifestações, o que 

que as estatinas não podem por si só exterminar o sofrimento e morte trazidos pela doença aterosclerótica por 
meio de suas complicações. Tem-se tratado esse dado como “risco residual” das estatinas, ou seja, muitos 
indivíduos que fazem uso desses fármacos continuarão apresentando fenômenos aterotrombóticos. No artigo: 
“Controle lipídico total - Além do LDL-colesterol”, temos oportunidade de apreender o que pode nos auxiliar 
na prevenção cardiovascular por meio do combate a outras frações lipídicas, apoliproteínas e outros impor-
tantes componentes do processo aterosclerótico além do LDL-colesterol. Finalmente, podemos ter ideia do 
que o futuro próximo deverá trazer em termos de novos produtos para o tratamento da hipercolesterolemia, 
o que, sem dúvida, será de fundamental importância no auxílio às estatinas para a obtenção de metas cada 
vez mais estritas de LDL-colesterol e para os pacientes com baixa tolerabilidade a esses medicamentos.

Desejo a todos BOA LEITURA!

Marcelo Chiara Bertolami
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A doença aterosclerótica cardiovascular é a principal causa 

de morte em todo o mundo e em muitos dos casos o evento 

fatal é sua primeira manifestação. Educar mudança de hábitos 

de alto risco é a única forma de reagir. Nesse contexto, diver-

sos escores marcadores de risco têm sido desenvolvidos para 

complexidade da aterogênese e sua multiplicidade de fatores 

impõem estratégias sequenciais de investigação. Nesta revisão, 

serão apresentadas as principais características e limitações 

dos escores clínicos, com que frequência eles podem falhar 

em indivíduos de alto risco na população brasileira e que 

estratégias estão sendo usadas para atenuar estas limitações.

ALISON S. ALEXANDRE1, ANDREI C. SPOSITO1

ANÁLISE CRÍTICA DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR

1 Disciplina de Cardiologia, Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP.

Professor Andrei C. Sposito - Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP. 13084-971, Campinas, Sao Paulo, Brazil.

Atherosclerotic cardiovascular disease is the leading cause of 

appearance. Educating the population to change of habits and 

lifestyle identifying and promptly treating the high-risk indivi-

several risk markers and scores have been developed to help 

identify and guide preventive therapy. Their effectiveness, ho-

wever, is affected by the complex interactions among multiple 

risk factors involved in atherogenesis and strategies involving 

the combined use of clinical scores and laboratory or imaging 

tests are necessary. This review will cover the main features 

and limitations of clinical scores, which often can fail in high-

risk individuals in our population, and in strategies which are 

being used to mitigate these limitations.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):2-8
RSCESP (72594)-1923

CRITICAL ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR RISK STRATIFICATION

Descriptors: atherosclerosis, biological markers, coronary 
artery disease/mortality, myocardial infarction, risk factors.

Descritores: aterosclerose, doença da artéria coronariana/
mortalidade, fatores de risco, infarto do miocárdio, marcadores 
biológicos.
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Adoença aterosclerótica cardiovascular (DCV) per-
manece a causa líder de morte em todo o mundo e, 
de acordo com a estimativa da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em rápida progressão nos países em desen-
volvimento, particularmente no Brasil1. A associação entre o 
aumento da disponibilidade a alimentos calóricos e ricos em 
gordura, o aumento do poder de compra e o baixo desenvol-
vimento sociocultural contribui para a epidemia de obesidade 
e, consequentemente, para a prevalência de diabetes, hiper-
tensão arterial e dislipidemia. Em paralelo, o envelhecimento 
populacional abre espaço para os efeitos tardios das doenças 
crônico-degenerativas e aumenta a janela de oportunidade para 
a manifestação das síndromes coronárias agudas (SCA). Em 
conjunto, esses elementos têm contribuído para criação do novo 

população brasileira. 
Como cerca de metade dos eventos ocorre em indiví-

duos assintomáticos e a metade destes é fatal antes mesmo do 
atendimento médico, as únicas ferramentas para reverter esta 
estimativa e reduzir mortalidade cardiovascular são educar a 
todos e tratar os que estão em risco aumentado. Nesse contexto, 

risco cardiovascular ganham papel essencial. Esta necessidade 
ganhou maior destaque com a publicação recente de estudo 
em que o tratamento com estatinas reduziu a mortalidade por 
DCV em indivíduos, a priori, não considerados candidatos para 
esses tratamentos segundo as estimativas de risco tradicionais 
das diretrizes atuais2.

De fato, apesar do enorme investimento e disseminação 
de clínicas e protocolos de “check-up”, a estimativa do risco 
cardiovascular em indivíduos assintomáticos permanece um 

do risco por presunção, baseada na avaliação clínica tradicio-
nal é o método com pior desempenho. Em estudo envolvendo 
2.056 médicos em 10 países na América do Norte, América 
do Sul e Europa, o risco estimado por presunção coincidiu 
com o escore de Framingham em menos de 50% dos casos3. A 
nacionalidade, a especialidade médica e o tempo de atividade 

A limitação é facilmente explicável pela complexida-
de da interação entre os fatores de risco e o impacto desta na 

e riscos cardiovasculares conforme os fatores que estejam 
envolvidos. Um diabético tabagista tem risco distinto de um 
hipertenso sedentário que por sua vez difere de um indivíduo 
com história familiar e HDL colesterol baixo. Todos estes in-
divíduos podem ainda diferir entre si de acordo com o tempo 
e a gravidade de cada uma destas doenças. Assim, o risco de 

Ferramentas auxiliares têm sido desenvolvidas com 
o intuito de aumentar a sensibilidade da detecção do risco 

aterosclerótica silenciosa são as que mais se destacam no estado 
atual do conhecimento. No estudo JUPITER, citado acima, por 
exemplo, níveis elevados de proteína C-reativa (PCR) foram 

-
matória sistêmica e, portanto, artifício para selecionar pacientes 
com maior risco e benefício com a terapia preventiva2.  No 
entanto, cerca de 70% dos indivíduos admitidos com infarto 
agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do 
segmento ST arrolados na Coorte Brasília apresentaram PCR 
plasmática inferior a 1 mg/L4. Desta forma, a pluralidade dos 
complexos causais que podem desencadear a doença ateroscle-
rótica precisa ser considerada em qualquer que seja a estratégia 

São vários os escores clínicos criados com a intenção 
de tornar acessível a estimativa do risco cardiovascular nos 
consultórios médicos com a utilização de características clínicas 
e laboratoriais de fácil aquisição. Nesta revisão, trataremos 
apenas dos que aportaram as mais importantes contribuições 
conceituais ou que estejam sendo amplamente recomendados 
para prática clínica.

FRAMINGHAM RISK SCORE (FRS)

O FRS é um dos escores clínicos mais utilizados em 
todo o mundo e que, no modelo mais difundido, estima o risco 
absoluto de morte súbita e IAM em dez anos para homens e 
mulheres5

dados clínicos e laboratoriais de 5.573 pacientes arrolados 
na década de 70 na coorte de Framingham. Esta abordagem 
evita o tratamento aritmético e simplista dos fatores de risco e 
propôs de forma original a consideração simultânea dos com-
plexos causais6. O escore foi validado em outras seis grandes 
coortes prospectivas (totalizando 23.424 pacientes), utilizando 
dados de pacientes de etnia branca, negra, índios nativos da 
América do Norte, descendentes de japoneses, hispânicos e 
outros7. Compõem a equação os fatores de risco idade, gêne-
ro, colesterol total, HDL colesterol, pressão arterial sistólica 
e diastólica e tabagismo. Por ser o primeiro escore de risco e 
por suas repetidas validações, o FRS tem sido incorporado a 
diversas diretrizes ao longo dos anos. 

Ainda assim, apesar do avanço do tratamento multicau-

necessariamente as características dos pacientes arrolados 
em seu ensaio original. Assim, novos fatores de risco, como 

mulheres e nos jovens, fazem com que ocorra subestimação 

al.8 realizaram revisão sistemática no ano de 2006, incluindo 
27 estudos, totalizando 71.127 pacientes, com os respectivos 

previsto e o risco observado foi de 0,43, ou seja, houve expres-
siva subestimação na previsão de eventos numa população de 
alto risco. Por outro lado, no mesmo estudo, a razão entre o 
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risco previsto e o risco observado foi de 2,87 numa população 
de baixo risco, ou seja, superestimação na previsão de eventos.

Assim, apesar do avanço no uso de algoritmos clínicos 
idealizado com o FRS, é preciso ter em mente que seu valor 
preditivo pode variar consideravelmente entre populações ou 
numa mesma população ao longo do tempo. Numa tentativa de 
atenuar essa limitação, foi sugerida na IV Diretriz Brasileira de 
Prevenção da Aterosclerose a utilização de fatores agravantes 

categoria imediatamente superior (Tabela 1)9. Com as evidên-
cias do estudo JUPITER, seria razoável propor que o valor de 
corte da PCR seja mudado de 3 para 2 mg/L.

apenas informados pelas pacientes5. Além disso, o RRS foi 
validado com a mesma população da qual foi derivado. Da 
coorte original, cerca de dois terços das mulheres (16.400) 
foram aleatoriamente selecionadas para o modelamento do 
escore, enquanto as 8.158 mulheres restantes representaram 
a população utilizada para sua validação10. Levando em con-
sideração a homogeneidade das pacientes selecionadas para 

e abre uma grande interrogação quanto à validade externa do 
RRS, i.e. em outras populações.

Recentemente, o RRS foi estendido à população mascu-
lina com a análise adicional de 10.724 homens não diabéticos 
com seguimento mediano de 10,8 anos originários do “Phy-

sicians Health Study II” (PHS-II)11. O modelo, que incluiu 

(17,8%), considerados de risco intermediário segundo o FRS, 
para baixo ou alto risco. 

PROSPECTIVE CARDIOVASCULAR MÜNSTER STUDY 
(PROCAM)

O PROCAM foi iniciado em 1979 com a intenção de 
reproduzir o modelo Framingham na população européia. A 

comparação entre o risco predito pelo FRS e a incidência de 
eventos nas coortes PROCAM e MONICA12. O FRS superesti-
mou o risco em duas vezes em relação aos eventos observados.

Para o estudo PROCAM foram arrolados funcionários 
de 52 empresas privadas ou do governo dentro de um raio 
de aproximadamente 100 quilômetros a partir da cidade de 
Münster, nordeste da Alemanha. Vinte e três anos depois e 
com 325 episódios de SCA nos 5.389 homens arrolados com 
idade de 35 a 65 anos, Assmann et al.13 desenvolveram o escore 
PROCAM com análises de regressão multivariada de Cox. Do 

concentração plasmática de LDL colesterol, HDL colesterol e 
triglicerídeos, tabagismo, diabetes mellitus, história familiar 
de IAM e pressão arterial sistólica. O escore originado nesta 
análise estima o risco de eventos coronários em 10 anos. 

O escore PROCAM e o FRS foram comparados à 
incidência real de eventos em duas coortes européias com a 

14

os avaliaram na coorte “Prospective Epidemiological Study 

 (PRIME), com 2.399 homens de 
Belfast e 7.359 homens da França, com idade de 50 a 59 anos, 
sem antecedentes de DCV e com seguimento por cinco anos.

A razão entre os eventos estimados pelo FRS e observa-
dos no PRIME foi 1,34 na Irlanda e 2,35 na França. De forma 
semelhante, a razão para o escore do PROCAM foi de 1,78 
na Irlanda e de 2,76 na França. Assim, devido à clara supe-
restimação do risco, os autores concluem que cada população 

-
15.

Tabela 1 - Fatores agravantes adaptado da IV Diretriz 
Brasileira de Prevenção da Aterosclerose

de primeiro grau masculino < 55 anos ou feminino < 65 anos) 

g/min)

-
rance de creatinina < 60 ml/min)

-
cia de etiologia não aterosclerótica)

-
tica subclínica

para idade ou sexo

REYNOLDS RISK SCORE (RRS)

subestimação para mulheres obtida com o FRS. Sua criação 
foi baseada na análise de 35 variáveis em 24.558 mulheres com 
pelo menos 45 anos de idade e seguimento mediano de 10,2 
anos, arroladas na coorte “ ” (WHS)10.
Para esse algoritmo, os desfechos escolhidos foram IAM, aci-
dente vascular encefálico isquêmico (AVEi), revascularização 
do miocárdio e morte por causas cardiovasculares.

pressão sistólica, concentração plasmática de hemoglobina 
glicosilada nos casos das pacientes diabéticas, tabagismo, 
concentração plasmática de colesterol total, HDL colesterol 
e PCR, medida por método de alta sensibilidade, bem como 
história familiar de IAM antes de 60 anos de idade. 

Apesar da inclusão da história familiar e da PCR, algu-
mas limitações nasceram desde o delineamento do RRS. Em 
primeiro lugar, na coorte original, os fatores de risco pressão 
arterial e peso corporal não foram medidos diretamente, foram 
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ASSESSING CARDIOVASCULAR RISK TO SCOTTISH 
INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK/SIGN TO 
ASSIGN PREVENTATIVE TREATMENT (ASSIGN)

O ASSIGN foi concebido pelo “SIGN group on risk 

 utilizando dados da coorte “Scottish Heart 
16. Foram escolhidos 

como desfechos: morte súbita, eventos cerebrovasculares e 
coronários em dez anos e entre as variáveis para predição do 
risco foi incluída deprivação social. O novo conceito buscou 
aperfeiçoar a estimativa do risco levando em consideração a 
condição socioeconômica, cuja associação com risco de SCA 
está bem estabelecida.

A mensuração da condição socioeconômica foi esta-
Scottish

(SIMD)17

-
cadores divididos nos seguintes sete domínios e respectivas 
ponderações no cálculo do índice: renda atual (28%), emprego 
(28%), saúde (14%), educação e capacitação (14%), acesso 

O SIMD é utilizado na estimativa de risco de DCV pelo 
ASSIGN, junto com os seguintes fatores de risco clássicos: 
idade, gênero, história familiar, diabetes mellitus, cigarros 
consumidos por dia, pressão arterial sistólica, colesterol total 
e HDL-C. 

O ASSIGN e o FRS foram comparados à incidência 
real de eventos morte por causas cardiovasculares, DAC, 
doença cerebrovascular, ou intervenção coronariana. Foram 
arrolados participantes em toda a Escócia (anos de 1984-1987) 
e do norte de Glasgow (anos de 1989, 1992 e 1995), somando 
6.540 homens e 6.757 mulheres, com idades entre 35 e 74 anos, 
previamente livres de DCV, com seguimento até o ano de 2005. 
Dos homens, 1.604 desenvolveram DCV e 743 (11,36%) deles 
sofreram o primeiro evento dentro dos dez primeiros anos. Das 
6.757 mulheres, 1.015 desenvolveram DCV, sendo 422 (6,24 
%) dentro dos dez primeiros anos16.

A incidência real de eventos em homens nos primeiros 
dez anos foi de 11,36 %. O risco mediano calculado pelo 
ASSIGN foi de 11,7 % e o risco mediano calculado pelo FRS 
é de 13,6 %, valores mais próximos da incidência real. Nas 
mulheres, enquanto a incidência real em dez anos foi de 6,2 %, 
o risco mediano estimado pelo ASSIGN foi 6,2 % e pelo FRS 
7,1 % 16. Apesar da equivalência na análise global, a análise por 
grupos socioeconômicos, no entanto, mostrou superioridade ao 
ASSIGN com relação ao FRS.

QRESEARCH CARDIOVASCULAR RISK ALGORI-
THM (QRISK)

O escore QRISK foi desenvolvido com intuito de 
extrapolar os conceitos do ASSIGN e validá-los em todo o 

Reino Unido, comparando-o ao FRS18. A coorte de origem foi 
constituída de 1,28 milhões de pacientes entre 35 e 74 anos 
de idade, não diabéticos, não portadores de DCV, registrados 
entre 1º de janeiro de 1995 e 1º de abril de 2007. O desfecho 
considerado foi o primeiro evento diagnosticado de doença 
cardiovascular (incluindo IAM, DAC, acidente vascular ence-
fálico isquêmico, isquemia transitória), e foram considerados 
os fatores de risco: idade, gênero, tabagismo, pressão arterial 
sistólica, razão entre a concentração plasmática de colesterol 
total e de HDL colesterol, índice de massa corpórea, história 
familiar de DAC em parente de primeiro grau com menos de 60 

Unido e uso atual de medicação anti-hipertensiva.
Uma coorte de validação foi constituída com 610 mil 

pacientes, com a mesma origem dos participantes da coorte de 
derivação, dos quais 6,6% das mulheres e 9,28% dos homens 
tiveram eventos cardiovasculares em dez anos. Comparando 
com a coorte de validação, o FRS superestimou em 35% o risco 
de DCV em dez anos, o ASSIGN em 36% e o QRISK (coorte 
de derivação em relação à coorte de validação) em 0,4%.

Como o RRS, o QRISK utilizou para validação a mesma 
população de derivação o que superestima o valor preditivo 
do escore. Assim, uma nova validação foi realizada, também 
do Reino Unido, mas originada de outro banco de dados pú-
blico que representa 20% dos atendimentos do Reino Unido 
(Base THIN, disponível no sítio da internet em http://www.
thin-uk.com)19. A base de derivação é representativa de 60% 
dos médicos que operam no Reino Unido (QRESEARCH, 
disponível no sítio da internet em http://www.qresearch.org). 
Nesta análise, o FRS superestimou o risco em 23% e o QRISK 

selecionar causas componentes para criação de uma ferramenta 
clinicamente aplicável num universo tão variado de complexos 
causais, mesmo quando se trata de uma mesma população.

SYSTEMATIC CORONARY RISK EVALUATION (SCO-
RE)

-

de estimativa de risco cardiovascular. Sua derivação se originou 
de 12 coortes européias, totalizando 205.178 pacientes, sendo 
80.080 mulheres e 117.098 homens. Em todo o follow-up, 
ocorreram 7.934 óbitos atribuídos a causas cardiovasculares, 

20.
O SCORE estima o risco de morte em dez anos para 

eventos de causa aterosclerótica, incluindo IAM, acidente vas-
cular encefálico e aneurisma de aorta. O risco de óbito em dez 
anos foi calculado usando um modelo estatístico de Weibull et 
al.21, no qual a idade foi utilizada mais como medida do tempo 
de exposição à doença do que como fator de risco ou causa 
componente. Nesse novo conceito, a idade atua como modu-
ladora da aterogenicidade dos fatores de risco manifestados e 
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obtidas duas equações: uma para regiões da Europa com alta 
incidência e outra com baixa incidência de DCV. Este trata-
mento progrediu recentemente para a validação do SCORE em 
cada um dos países que o utilizam. 

distintos serviços de saúde, dois modelos foram desenvolvidos 
em paralelo, um deles utilizando concentração plasmática de 
colesterol total e outro utilizando a razão entre as concentrações 
plasmáticas de colesterol total e HDL colesterol. 

Como todos os demais escores, o SCORE possui algu-
mas limitações que precisam ser consideradas. Em primeiro 
lugar, a idéia do tempo de exposição aos fatores de risco pode 
distorcer, superestimando ou subestimando o risco, se a variável 
é obtida em uma única medida. Por exemplo, uma dosagem de 
colesterol total ou medida da pressão arterial que esteja super-
dimensionada poderá induzir a estimativa de risco errônea e 
superestimada. Da mesma forma, uma medida acidentalmente 
subdimensionada poderá subestimar o risco. Este viés foi 
testado pelos criadores do SCORE, mas sua participação foi 
considerada relevante apenas para riscos extremos, baixo ou 

do escore. A utilização de seis variáveis facilita a utilização, 
mas é biologicamente implausível para a doença aterosclerótica. 
Portanto, nos indivíduos em que o complexo causal aterogênico 
seja composto de variáveis distintas, sua estimativa de risco 
não será factível com esse instrumento.

APLICABILIDADE DOS ESCORES À POPULAÇÃO BRASI-
LEIRA

por estes escores? Infelizmente, não temos uma coorte prospec-
tiva que nos permita comparar a incidência real com a predita 
por estes escores ou mesmo ajustar o mais preciso destes ao 
risco global de nossa população. Pressupostamente, escores 
que consideram deprivação social teriam maior potencial de 
ajustamento. Embora não possamos responder essa pergunta, 
podemos perguntá-la de forma distinta. Por exemplo, quantos 

-
res e, por isso, são privados de terapêutica preventiva intensiva? 

Para responder a esta segunda questão, utilizamos 355 
pacientes consecutivos arrolados na coorte “
Study” (BHS), cujo critério de inclusão é a presença de IAM 
com supradesnivelamento do segmento ST manifesto a menos 
de 24 horas4. Todos esses pacientes responderam questionários 
médicos, nutricionais e psicológicos e colheram amostras de 
sangue e DNA na sua admissão. Foram dosados marcadores da 

diabetes mellitus

foram calculados para os indivíduos arrolados e o grau de depri-
vação social foi considerado como no pior cenário, i.e., o pior 

Conforme Figura 1, menos da metade dos pacientes 
seriam considerados como de alto risco por todos os escores. 

A obviedade da insubmissão da doença aterosclerótica à 

proporção destes escores que apontaram indivíduos com IAM 
como de baixo risco (Figura 2). Em consistência com esse 
argumento, o aumento do número de variáveis consideradas 
melhorou o desempenho da estimativa do risco. Como as 
variáveis são distintas nos vários escores, encontramos baixo 
índice de coincidência entre eles (kappa de 0,1 a 0,5), o que 
indica potencial benefício em utilizá-los conjuntamente. De 
fato, considerando todos os escores, observamos que 72% dos 

Figura 1. Proporção de pacientes considerados de alto risco pelos 
escores

Figura 2. Proporção de pacientes considerados de baixo risco pelos 
escores

Em longo prazo, a solução mais razoável seria a de 
buscar um escore que atendesse às características nacionais. O 

dos demais escores, dada a enorme variação econômica, cultural 
e fenotípica de nossa população. Uma opção em curto prazo 
seria utilizar os fatores agravantes da IV Diretriz Brasileira de 
Prevenção da Aterosclerose9. Nos pacientes com IAM testamos 
três destes fatores, a PCR, escore de cálcio (CAC) e espessa-
mento médio intimal de carótidas (IMT).

Conforme mencionado acima, 70% destes pacientes 
apresentaram PCR admissional inferior a 1 mg/L. Se consi-
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derássemos o critério de inclusão do estudo JUPITER, PCR 
superior a 2 mg/L, somente 14% dos pacientes arrolados re-
ceberiam terapia preventiva intensiva. Isto mostra que apesar 
da validade da detecção de elevação da PCR plasmática para 

pelo FRS, a ausência de elevação da PCR não se traduz em 
ausência de risco. Em acordo com estudos prévios22,23, não 
houve associação entre os níveis de PCR e a magnitude do 
IMT de carótida ou do CAC.

-
do em 24% dos pacientes. No entanto, a presença de placa 

foi encontrada em 74% dos pacientes. A presença de CAC 
(Agatston) superior a 100 ou a 400 foi encontrada em 66% e 

relevante deste estudo foi de que a utilização de qualquer um 

como de alto risco. 

Pode ser que haja superestimação e o custo-efetividade desta 
precisa ser ponderado para apontá-la como uma boa estratégia. 
No entanto, no plano individual, número expressivamente 
maior de pessoas terá acesso à terapia de prevenção com uma 
abordagem sistematizada que em verdade é exatamente a su-
gerida na IV Diretriz Brasileira de Prevenção da Aterosclerose. 
Nela, é sugerido que em pacientes em prevenção primária a 
aplicação do FRS seja feita, e que para aqueles considerados 
de risco intermediário (85% dos pacientes arrolados na BHS 
pela FRS), sejam avaliados os fatores agravantes. Se hoje ela 
estivesse sendo escrita, sugeriria acrescentar: numa sequência 
determinada economicamente. Assim, continuaríamos apli-
cando o FRS e investigaríamos, sequencialmente, a presença 

Nenhum estudo até o momento testou esta abordagem 

necessário a esse objetivo. Contudo, pela robustez dos estudos 
observacionais disponíveis e pela grave repercussão da doença 
aterosclerótica na mortalidade em todo o mundo, sua utilização 
tem sido recomendada24.

CONCLUSÃO

A doença aterosclerótica tem como parte de sua natureza 
número incontável de fatores que podem provocá-la ou agravá-
la. A preponderância destes fatores varia conforme a etnia, a 

tempo. Há 20 anos considerávamos, nos Estados Unidos da 
América, gênero masculino como fator de risco e hoje mais 
mulheres que homens têm IAM naquele país. Ao se delinear 
o estudo Framingham, 11% dos homens e 16% das mulheres 

tinham obesidade nos Estados Unidos da América; hoje, a 
prevalência é três vezes superior. Portanto, é natural que haja 
limitações nos escores clínicos que se acentuam com o passar 
do tempo e com a mudança do contingente.

Apesar das limitações, número razoável de indivíduos 

tornam-se úteis como parte de uma sequência parcimoniosa de 
investigação do risco cardiovascular. Novos estudos e apro-

certamente desejados. No entanto, a ausência destes estudos 
não exime a responsabilidade de agir com os instrumentos 
que temos. No presente e no futuro próximo, a investigação 
sequencial é a nossa melhor ferramenta e atitude.
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A doença aterosclerótica trata-se de processo multifatorial 

que tem início na infância, mas que geralmente se manifesta 

mais tarde na vida. O desenvolvimento desta envolve fatores 

dentre eles o tabagismo, as dislipidemias, a hipertensão arterial 

e o diabetes mellitus.

A redução do LDL-colesterol demonstrou grande benefício 

na redução de eventos e na mortalidade cardiovascular, bem 

como na mortalidade por todas as causas, principalmente com 

o uso das estatinas. No entanto, é inquestionável que essas 

medicações estão longe de eliminar todo o risco de eventos 

cardiovasculares, ou seja, existe um risco residual.

Na tentativa de diminuir ainda mais o risco cardiovascular, de-

vemos tratar outros fatores envolvidos na gênese da ateroscle-

rose. O tratamento da hipertrigliceridemia, do HDL-colesterol 

baixo, do colesterol não HDL, da relação ApoB/ApoA são 

alguns dos exemplos mencionados neste artigo.

Novos tratamentos estão sendo desenvolvidos na tentativa de 

diminuir o risco residual, exemplo são os inibidores do PCSK-

9, os inibidores da MTP e os inibidores da fosfolipase A2. To-

dos ainda em fase de testes em humanos, mas que poderão ser 

armas de grande utilidade no nosso arsenal terapêutico futuro.

ANDRÉ ARPAD FALUDI1, DANIEL BRANCO DE ARAUJO2, ADRIANA BERTOLAMI2

CONTROLE LIPÍDICO TOTAL - ALÉM DO LDL-COLESTEROL

1

2

Cardiovascular atherosclerotic disease is a multifactorial 

process that begins in childhood but it usually manifests later 

in life. Its development involves genetic factors as well as 

-

lipidemia, hypertension and diabetes mellitus.

preventing cardiovascular events and mortality and deaths 

from all causes, especially with the use of statins. However, it 

is unquestionable that these medications are far from obtaining 

total elimination of the risk of cardiovascular events, in other 

words, there is a residual risk.

In an attempt to further reduce cardiovascular risk, we must 

address other factors involved in atherogenesis. Treatment 

of hypertriglyceridemia, low HDL-cholesterol, non HDL-

cholesterol and the ApoB/ApoA ratio are some of the examples 

mentioned in this article.

New treatments are being developed in an attempt to reduce 

the residual risk, such as PCSK-9, MTP and  phospholipase 

A2 inhibitors. All still in human trials therefore they might 

become very useful weapons in the future.
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TOTAL LIPIDIC CONTROL  BESIDES - LDL-CHOLESTEROL

Descriptors: atherosclerosis, dyslipidemia, LDL-cholesterol.Descritores: aterosclerose, dislipidemias, LDL-colesterol.
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Aprincipal causa de morte no mundo ocidental é a 
doença cardiovascular representada, principalmente, 
pelo acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto do 

miocárdio (IM). Trata-se de processo multifatorial que tem 
início na infância, mas que geralmente se manifesta mais tarde 
na vida. O desenvolvimento da aterosclerose envolve fatores 

-
veis, dentre eles tabagismo, dislipidemias, hipertensão arterial 
e diabetes mellitus1.

Estudos que utilizaram estatinas para a redução do 
LDL-colesterol (LDL-c) demonstraram grandes benefícios na 
redução do risco cardiovascular (CV) (Figuras 1 e 2). Porém, é 
inquestionável que as estatinas estão longe de eliminar o risco 
de eventos cardiovasculares, ou seja, existe um risco residual 2-4.

HIPERTRIGLICERIDEMIA

A ocorrência de hipertrigliceridemia e da dislipidemia 
mista é comum na prática clínica. Frequentemente, está as-
sociada à redução do HDL-colesterol (HDL-c), presença de 
LDL pequenas e densas, padrão lipídico este frequentemente 
associado à hiperresistência insulínica e à obesidade abdominal, 
característico dos portadores da síndrome metabólica. Na Figu-
ra 3, o estudo PROCAM (Relation of high-density lipoprotein 

cholesterol and triglycerides to incidence of atherosclerotic 

) demonstrou 
a importância da hipertrigliceridemia e das concentrações do 
HDL-c como fatores de risco independentes de doença arte-
rial coronária6 (DAC). Para qualquer nível de LDL-c, altas 
concentrações de triglicérides elevam adicionalmente o risco 
cardiovascular.

Figura 1. Risco CV residual nos estudos com estatinas

Figura 2. Eventos coronários em pacientes tratados com estatinas: 
espaço para melhoras.

O risco residual é bem maior do que a redução do risco 
cardiovascular proporcionado pelas estatinas. Um exemplo 
disto é a metanálise CTT (

90,056 participants in 14 randomised trials of statins) de 14 
estudos com estatinas envolvendo mais de 90.000 indivíduos. 
O tratamento com estatinas reduziu em 23% o risco de morte 

um risco residual de 77%5.
Assim sendo, além do LDL-c, outros fatores devem ser 

corrigidos. Dentre eles:

Figura 3. PROCAM: risco de DAC.

Importante ressaltar que, embora pacientes com tal 
dislipidemia aterogênica apresentem frequentemente níveis 
plasmáticos relativamente baixos de LDL-c, sabe-se que, nestas 
situações, existe maior acúmulo de partículas de LDL pequenas 
e densas, que são mais facilmente oxidadas e, portanto, são 
mais aterogênicas7. A hipertrigliceridemia também se associa à 

e de ativação endotelial, bem como a tendência pró-trombótica.
Os fibratos constituem a classe mais utilizada para redu-

ção da concentração plasmática de triglicérides, diminuindo-os 
em 20% a 50%, além de aumentarem o HDL-c em 10% a 20% 
e reduzirem o LDL-c em 5% a 20%. Se a opção for combinar 

deve-se evitar o uso de genfibrozila, o que 
se associa a maior risco de hepatotoxicidade, miopatia e rab-
domiólise8,9.

A niacina é o medicamento mais potente para a elevação 
dos níveis de HDL-c, aumentando-os em 15% a 35%, diminuin-
do os triglicérides em 20% a 50% e o LDL-c em 5 a 25%.  Na 
prática clínica, seu uso é limitado pelo comum efeito colateral 
de rubor facial. Atualmente, a associação de ácido nicotínico e 
laropipranto pode diminuir a ocorrência deste efeito colateral10.
Além disso, a niacina diminui a sensibilidade à insulina, eleva 
os níveis de glicemia e associa-se a novos casos de diabetes
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mellitus em pacientes com síndrome metabólica.
O , em altas doses, é alternativa 

para a diminuição dos níveis de triglicérides. O estudo GISSI 
(
miocárdico) demonstrou benefício na mortalidade cardiovas-
cular e na mortalidade por todas as causas quando usado na 
dose de 1 g ao dia11.

HDL-COLESTEROL

O HDL-c é considerado fator de risco independente de 
doença arterial coronária. Diversos estudos epidemiológicos, 
dentre eles o estudo de Framingham, demonstraram correlação 
inversa entre DAC e concentrações de HDL-c12. Neste estudo 
prospectivo, com participação de homens e mulheres com 50 
anos de idade ou mais, a relação inversa entre HDL-c e IM foi 
evidente para ambos os sexos, independentemente dos níveis 
de LDL-c. Esta correlação também foi demonstrada no estudo 
PROCAM6. Homens com HDL-c < 35 mg/dL tiveram aumento 
do risco cardiovascular em quatro vezes quando comparados 
a homens com HDL-c  35 mg/dL. 

Análise de quatro estudos prospectivos (Framingham 

Study12, Lipid Research Clinics Prevalence Mortality Follow-

up Study13, Coronary Primary Prevention Trial14 e Multiple

Risk Factor Intervention Trial15) demonstraram que taxas de 
HDL-c mais baixas associaram-se a aumento de 2% a 3% no 
risco de DAC.

Estes dados reforçam a importância da atuação não 
somente no LDL-c, mas também sobre o HDL-c, na prevenção 
da doença cardiovascular. 

Os benefícios da elevação do HDL-c são provavelmente 
multifatoriais e ainda não estão totalmente elucidados. Podem 
ser decorrentes de vários mecanismos, entre os quais se des-

vasoativos, como, também, a grande capacidade de remover 
o colesterol dos tecidos periféricos (transporte reverso do 
colesterol). Muitas destas funções da HDL contribuem para 
reduzir a aterosclerose, aumentar a proteção vascular e reduzir 
os eventos clínicos.  Além disso, é importante ressaltar que 
talvez seja mais importante melhorar a função da HDL do que 
propriamente elevar suas concentrações.

-
dade física aeróbica, abandono do vício de fumar e o controle 
do peso corpóreo, principalmente da obesidade abdominal, 
constituem armas importantes para elevar o HDL-c. O tabagis-
mo se associa à redução do HDL-c de 20% a 30%, enquanto a 
interrupção do tabagismo aumenta o HDL-c rapidamente, em 
até 4 mg/dL, e os valores tendem a se normalizar 60 dias após 
a interrupção. Quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, sabe-se 
que também aumenta o HDL-c, entretanto, não se recomenda 

malefícios que podem causar à saúde.
Quanto à terapia farmacológica, os medicamentos atu-

almente disponíveis no mercado têm apenas papel modesto 
na elevação do HDL-c. Os derivados do ácido nicotínico são 

-

geralmente levam ao aumento do HDL-c previamente baixo 
somente quando este está associado a níveis elevados de tri-

fato desses medicamentos não possuírem efeitos seletivos no 
HDL-c, e sim atuarem em outros potenciais fatores de risco, 
dentre os quais, nos triglicérides e nas LDL pequenas e densas, 
partículas altamente aterogênicas.

As estatinas, apesar de serem medicamentos que atuam 
de forma predominante na redução do colesterol total e LDL-c, 

varia de 5% a 11%, dependendo do tipo de estatina e da dose 
empregada. No estudo STELLAR (Cost-efficacy analysis of 

for therapeutic selection), que comparou os efeitos lipídicos da 

demonstrado que a rosuvastatina, além de ser a mais potente 
na redução do LDL-c, é a que mais elevou o HDL-c16.

No estudo ASTEROID (A Study To Evaluate the Effect 

-

nary Atheroma Burden), após 24 meses de tratamento com 40 
mg/dia de rosuvastatina, houve redução do LDL-c em 53,2% 
e aumento do HDL-c em 14,7%17.

O conceito de regressão de aterosclerose nos últimos 
anos vem ganhando força graças aos estudos recentes nesta 
área, podendo, futuramente, ser incluído como meta clínica no 
tratamento da doença aterosclerótica. No estudo ASTEROID, 
507 pacientes foram submetidos a ultrassom intracoronário e 
receberam terapia hipolipemiante agressiva com rosuvastatina 
40 mg/dia durante 24 meses. Após esse período, 349 repetiram 

do volume do ateroma na região da artéria coronária mais 
acometida pela lesão aterosclerótica. Foi observada redução 
média do volume do ateroma de 6,8%, com diminuição do 
LDL-c para a média de 60,8 mg/dL associada a importante e 

17.

COLESTEROL NÃO HDL

O colesterol não HDL estima as concentrações de 
colesterol presentes em todas as partículas que contém apo 
B (partículas aterogênicas), que são o VLDL, IDL, LDL e a 
LP(a). Diversos estudos avaliaram a relação entre o colesterol 
não HDL e o risco de DAC. O colesterol não HDL é superior 
ao LDL-c na estimativa do risco cardiovascular e no monito-
ramento do tratamento18-20; entretanto, o colesterol não HDL 
não permite a avaliação do tamanho da LDL e a formação 
de LDLs pequenas e densas.  O colesterol não HDL deve ser 
usado como meta terapêutica quando os triglicérides estiverem 
acima de 400 mg/dL, quando não se pode calcular o LDL-c 
pela Equação de Friedewald21.
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APOLIPOPROTEÍNA B

de lipoproteínas aterogênicas, visto que cada partícula de qui-
lomicron, remanescente de quilomicron, VLDL, IDL, LDL e 
Lp(a) contém somente uma molécula de apo B. Entretanto, 90% 
das moléculas de apo B estão ligadas às partículas de LDL. O 
LDL-c calculado geralmente subestima a real concentração de 
partículas pequenas e densas, especialmente quando os trigli-
cérides estão acima de 200 mg/dL22. Desta forma, a dosagem 
de apo B pode ser particularmente útil para a real avaliação 
das partículas aterogênicas no plasma23.

A dosagem da apo B apresenta algumas vantagens tais 
como: não necessita de jejum, é mais disponível em laboratórios 
comerciais, seu uso foi normatizado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e, após alguns grandes estudos, está indicada 

24-26.
Benn et al.27 e Moss et al.28 recentemente publicaram 

que a apo B apresenta maior valor preditivo para doença is-
quêmica do coração do que o LDL-c. Os autores observaram 
que a capacidade do colesterol não HDL na predição do risco 
cardiovascular é semelhante à da apo B. Entretanto, a variação 
interindividual da apo B foi menor que a do colesterol não HDL, 
indicando que a dosagem da apo B, em tempos diferentes no 
mesmo paciente, é mais reprodutível. A apo B parece também 
ser melhor preditor de eventos cardiovasculares em pacientes 
que estão em uso de estatinas25,29.  Análises deste tipo sugerem 
que, a partir do momento em que o LDL-c está controlado, apo 
B parece ser mais efetiva na avaliação do risco residual de doen-
ça cardiovascular e para determinar o ajuste de medicações30,31.

As diretrizes da Sociedade Canadense de Cardiologia 
indicam a dosagem da apo B como meta alternativa ao LDL-c, 
com base na evidência de que a apo B é melhor que o LDL-c 
como marcador de risco cardiovascular e no acompanhamento 
da terapia hipolipemiante25. O valor alvo adotado para a apo B 
é abaixo de 0.80 g/L32.

RELAÇÃO APO B / APO A1

Diversos estudos epidemiológicos demonstraram que a 
relação apo B/apo A1 é o melhor preditor de risco de DAC33.
Quatro grandes estudos prospectivos demonstraram importan-
tes evidências para a associação entre as apolipoproteínas A1 
e B e DAC. O Quebec Cardiovascular Study34, após acompa-
nhamento de 13 anos, foi o primeiro estudo a mostrar que a apo 
B foi superior aos índices lipídicos convencionais na predição 
de risco cardiovascular. O estudo AMORIS (Apolipoprotein-

related Mortality Risk)26 evidenciou que a apo B se apresentou 
como melhor marcador de risco cardiovascular do que o LDLc, 
especialmente em indivíduos com níveis desejáveis de LDLc, 

-
riável isolada mais fortemente associada ao aumento do risco 
de IM fatal, principalmente quando os níveis lipídicos estavam 
na faixa de valores desejáveis. 

No estudo MONICA/KORA35, indivíduos sem história 
prévia de IM foram avaliados durante 13 anos, sendo observada 

forte associação entre níveis aumentados de apo B e risco para 
IM, e não associação entre a elevação dos níveis de apo A1 e 
baixo risco de IM. Entretanto, a análise multivariada demons-
trou que o índice apo B/apo A1 se associou fortemente ao risco 
de IM, mesmo após ajustes para idade, índice de massa corpo-
ral, tabagismo, diabetes e hipertensão. O último estudo foi o 
INTERHEART36, que avaliou cerca de 30 mil indivíduos de 52 
países e mostrou que o índice apo B/apo A1 é mais fortemente 
associado com a predição de IM do que vários fatores de risco 
convencionais, entre esses tabagismo, hipertensão, diabetes, 
estresse e obesidade abdominal, independentemente de sexo, 
idade e origem étnica.

FUTURAS OPÇÕES DE TRATAMENTO 

A pró-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 
(PCSK-9), proteína pertencente à família das proteases, gera 
a degradação do receptor de LDL (LDL-R), desempenhando 
papel importante nas concentrações de LDL-c. Indivíduos 
que carregam mutações que inibem esta proteína apresentam 
baixas concentrações de colesterol total e LDL-c e portanto, 
menor risco de DAC. Mutações que aumentam a expressão da 
PCSK-9 aumentam a degradação de LDL-R, causando eleva-
ções importantes do LDL-c, muitas vezes difíceis de distinguir 
da hipercolesterolemia familiar. O bloqueio da PCSK-9 pode 

-
são de LDL-R, mas também ativam a expressão e secreção 
da PCSK-9, atenuando a redução do LDL-c (Figura 4). Deste 
modo, a associação de estatinas a inibidores da PCSK-9 poderia 
reduzir de forma mais expressiva as concentrações de LDL-c37.

Figura 4. Efeitos da atorvastatina sobre a expressão e secreção de 
PCSK-9.

Foram desenvolvidos, para utilização parenteral, oligo-
nucleotídeos anti-senso (ASO) para inibir a PCSK-9, que em 

LDL-R associado à redução importante de LDL-c. Estudos 
estão sendo direcionados para o desenvolvimento no futuro de 

21(2).indb   12 22/08/2011   08:38:22



13
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2011

Faludi A A et al./Controle lipídico total - além do LDL-colesterol

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):9-14

fármacos orais que poderão bloquear a proteína PSCK-9, e que 
possivelmente associados às estatinas poderão trazer grandes 
benefícios no tratamento da hipercolesterolemia, em especial 
naqueles que necessitam de grandes reduções nas concentrações 
de LDL-c38-40.

Outro fármaco promissor para o tratamento da hiperli-
pidemia são os inibidores da MTP (Microssomal Triglyceride 

Transfer Protein). A MTP regula a absorção de triglicérides e 
a secreção de quilomícrons no intestino e a secreção de VLDL 
pelo fígado por mediar a associação das moléculas lipídicas à 
apo B. A inibição da MTP reduz as concentrações de todas as 
lipoproteínas que contém apo B41.

Sabe-se que portadores de mutações no gene da MTP 
apresentam níveis muito baixos de colesterol, fato que estimu-

de bloquear a produção de LDL. Estudos pré-clínicos realizados 
em animais de experimentação evidenciaram que a inibição 
da MTP reduz as concentrações de colesterol, como também 
retarda a formação da placa aterosclerótica. Posteriormente, 

-
trações de LDL-c e triglicérides em pacientes com hipercoles-
terolemia familiar homozigótica, tendo ocorrido como efeitos 
colaterais mais importantes os sintomas gastrintestinais e a 
esteatose hepática, frequentemente acompanhada de elevações 
das enzimas do fígado. 

Estudos com a utilização de doses menores de inibidores 

expressivas no colesterol total, LDL-c, apoproteína B e triglicé-
rides e menor frequência de sintomas digestivos e de esteatose 
hepática42. Outro efeito descrito com esta classe de fármacos é 
redução de HDL-c em aproximadamente 10%.

A fosfolipase A
2
, associada à lipoproteína (Lp-PLA

2
),

é uma enzima produzida pelos macrófagos e linfócitos que 
-

des, transformando-as em LDL oxidadas e aumentando sua 
captação pelos macrófagos. Este processo ativa o mecanismo 

da aterosclerose. Altas concentrações plasmáticas de Lp-PLA
2

estão associadas a aumento do risco de eventos cardiovascula-
res. Assim, a inibição da Lp-PLA

2
 poderia reduzir os eventos 

um fármaco que está sendo avaliado em estudo de fase III  
para o tratamento da aterosclerose43. Estudos sugerem que o 
darapladib inibe a atividade da Lp-PL A

2
em pacientes com 

DAC ou equivalente, de forma sustentada e dose dependente. 
Estudo multicêntrico, duplo-cego, controlado com placebo, 
de 12 semanas de duração, com 959 participantes em uso de 
atorvastatina 20 a 80 mg/dia e que foram randomizados para 
darapladib 40 a 160 mg/dia ou placebo, demonstrou que o 
darapladib reduziu a atividade da Lp-PL A

2
 de forma dose-

como a interleucina-6, em 20,5% e proteína C reativa ultra 

 (PCR-us) em 43% comparado ao placebo43.
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As estatinas são produtos farmacêuticos de grande sucesso 

em todo mundo. Entretanto, muitos pacientes, ou por não as 

tolerarem adequadamente, ou por necessitarem de taxas mais 

baixas de LDL-colesterol estabelecidas como metas, poderão 

ter benefícios clínicos com o emprego de novos medicamentos. 

Numerosas linhas de pesquisa encontram-se em evolução, 

avaliando produtos com atuação em diferentes vias molecu-

lares: inibidores de síntese da apolipoproteína B, inibidores 

da DGAT2, da ACAT2, da MTP, da esqualeno sintase, tireoi-

demiméticos e inibidores da PCSK9. Espera-se, para futuro 

próximo, a introdução no mercado desses medicamentos, que 

poderão auxiliar ainda mais na prevenção primária e secundária 

MARCELO CHIARA BERTOLAMI1, ADRIANA BERTOLAMI2

TRATAMENTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA – QUAIS OS MAIS IMPORTANTES 
PRODUTOS EM PESQUISA?

1

2

Statins are pharmaceutical products that obtained worldwide 

success. However, some patients with inadequate tolerability 

to these medications and the need of achieving lower LDL-

cholesterol levels as recommended targets, may receive clinical 

been in evolution evaluating products that act in different 

molecular pathways: inhibitors of apoliprotein B synthesis, 

inhibitors of DGAT2, ACAT2, MTP, squalene synthase, 

thyromimetics, and inhibitors of PCSK9. It is a hope that the 

future introduction of many of these products on the market 

will help furthermore primary and secondary prevention of 

coronary heart disease, a scourge of this new century.
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HYPERCHOLESTEROMIA THE MOST IMPORTANT PRODUCTS BEING 
RESEARCHED?

Descriptors: antisense, apolipoproteins b, atherosclerosis, 
cholesterol LDL, oligonucleotides, proprotein convertases, 
thyroid hormones.

Descritores: apolipoproteínas b, aterosclerose, colesterol LDL 
hormônios tireoideos, oligonucleotídeos anti-senso, proteases, 
pró-proteína convertases.
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A doença cardiovascular continua sendo a mais impor-
tante causa de morte nos países ocidentais. Muitas evi-
dências estão disponíveis a partir de dados provenientes 

de estudos populacionais e de estudos clínicos que a redução 
do colesterol associada à lipoproteína de baixa densidade ou 
LDL-colesterol (LDL-c) é uma estratégia efetiva para prevenir a 
doença aterosclerótica coronária (DAC), diminuir sua progres-
são ou reduzir os danos produzidos por ela1. Os medicamentos 
capazes de reduzir o LDL-c por inibição da 3-Hidroxi-3-Metil-
Coenzima A Redutase, enzima chave na síntese do colesterol, 
conhecidos como estatinas, são os produtos de preferência e 
continuam proporcionando excelentes resultados na prevenção 
cardiovascular2. Diante desses dados, a diretriz norte-americana 
passou a recomendar, para pacientes portadores de aterosclerose 
manifesta, meta de LDL-c menor que 70 mg/dL1,3, enquanto a 
europeia adotou valor menor que 80 mg/dL4.

A IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção 
da Aterosclerose, seguindo essa tendência, também recomenda, 
em prevenção secundária e para portadores de diabetes, meta de 
LDL-c menor que 70 mg/dL5. Infelizmente, pesquisas mostram 
que pacientes que apresentam maior risco cardiovascular são 
os que mais frequentemente falham na obtenção das suas metas 
terapêuticas, particularmente os portadores de diabetes6. Alguns 
pacientes também necessitam maiores reduções do LDL-c em 
decorrência de suas taxas séricas de colesterol muito altas, 
como os que apresentam hipercolesterolemia familiar. Outros, 
ainda, desenvolvem eventos adversos e param ou descontinuam 
a terapia7

ou substitutiva às estatinas, indo além da inibição da primeira 
reação enzimática da síntese endógena do colesterol. Esta revi-
são aborda novos focos para a terapia da hipercolesterolemia, 
descrevendo alguns fármacos que provavelmente entrarão no 
mercado para auxiliar na prevenção da DAC.

INIBIDORES DA SÍNTESE DE VLDL

A diminuição da síntese de novas partículas de VLDL 
leva à diminuição das concentrações séricas de LDL-c. A síntese 
da apolipoproteína B (apo B) e a fabricação da VLDL é um 
processo que envolve várias enzimas e substratos. Assim, a 

-

liberação de VLDL pelo fígado era frequentemente acompanha-
da de esteatose hepática. Novas tecnologias (oligonucleotídeos 

8.
Estão em evidência duas estratégias principais para 

inibição da liberação de apo B: diminuindo a produção de 
apo B, atingindo seu RNA mensageiro ou suprimindo sua 
maturação pela inibição do processo de lipidação. Esta última 
pode ser obtida pela diminuição da quantidade de substrato 
disponível (ésteres de colesterol ou triglicérides) ou focando 

Microssomal 

Trygliceride Transfer Protein).

da apo B
Essas duas técnicas levam basicamente à inibição da 

produção da apo B. O primeiro oligonucleotídeo antisenso 
para a apo B testado em estudos clínicos é o Mipomersen. 
O primeiro trabalho com este produto, publicado em 20069,
mostrou efeito dose dependente com redução máxima das taxas 
de apo B de 50% e do LDL-c de 35% em comparação com os 

meses depois da última dose e não houve evidência de estea-
tose. Estudo mais recente avaliou esse produto em portadores 
de hipercolesterolemia familiar homozigótica10. Mostrou que 
a aplicação subcutânea semanal desse fármaco, nesses pacien-
tes de difícil tratamento, levou à redução adicional do LDL-c 
quando associada à máxima terapia com outros produtos que 
os pacientes podiam tolerar. Os principais efeitos colaterais 
associados ao medicamento são: reações cutâneas nos locais 
das injeções e aumento das transaminases. 

Os fármacos que interferem sobre o RNA da apo B 

camundongos11 e macacos12.

Inibidores da lipidação da apo B e da síntese da VLDL

- Inibidores da DGAT2

Estudos iniciais em células mostraram que a diminuição 
da disponibilidade de triglicérides promove degradação da apo 
B13 Acyl-CoA:dyacylglycerol acyltransferase-2) é 

em importante decréscimo da síntese de VLDL, em função da 
falta de síntese hepática de triglicérides, e, consequentemente, 
da produção de apo B14,15.
- Inibidores da ACAT 

Acyl-CoA:cholesterol acyltransferases 1 

tipicamente é expressa em macrófagos e lesões ateroscleróticas, 

poderia prevenir o acúmulo de células espumosas, diminuindo a 

sem apo E e sem receptores de LDL levou a maciço acúmulo de 
colesterol na pele e no cérebro16. Além disso, estudos com ul-
trassom intracoronário utilizando os inibidores não seletivos da 

17 e pactimibe18 mostraram que esses produtos 
foram mais pró-aterogênicos do que protetores em portadores 
de DAC. Estudo paralelo em pacientes hipercolesterolêmicos 

da espessura íntima/média das carótidas e a maior incidência 
de eventos cardiovasculares19.

-

restrita aos hepatócitos e enterócitos, dois tecidos livres da 

fungo piripiropeno A, atualmente encontram-se sob escrutínio20.
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Inibidores da MTP
Microsomal Triglyceride Transfer Protein) é 

responsável pela transferência de lípides neutros (triglicérides, 
fosfolípides e ésteres de colesterol) para a apo B nascente, 
funcionando como passo limitante na síntese de VLDL e qui-

mttp e se localiza no retículo 

resulta em abetalipoproteinemia, doença recessiva autossômica, 
caracterizada pela ausência de síntese de quilomícrons e VLDL, 

E, esteatorréia e esteatose hepática21. A inibição sistêmica da 
-

temente o LDL-c em até 50%, devido à dramática redução da 
síntese de apo B22,23. Entretanto, os resultados dos estudos são 
decepcionantes em decorrência de intensos efeitos colaterais 
gastrintestinais e hepáticos (aumento das transaminases, estea-
tose hepática e diarréia)22,23. Estes efeitos são acompanhados por 
redução da apo AI e do HDL-c, por razões ainda desconhecidas. 

com o emprego de inibidores não sistêmicos, pode livrar o 
fígado de alguns efeitos colaterais, ainda assim diminuindo 

encontram-se em fases iniciais de desenvolvimento8.

Síntese e degradação dos receptores de LDL
Os receptores de LDL são a maior rota de eliminação do 

-
rante as necessidades de colesterol das células, mas, ao mesmo 
tempo, previne o acúmulo de colesterol intracelular. Após ser 
glicosilado, o receptor de LDL atinge a superfície celular e se 
junta a outros receptores semelhantes nas chamadas vesículas 
recobertas. Nesse local, a LDL se liga aos receptores, o conjunto 
sofre endocitose e é levado aos lisossomos e o receptor de LDL 
recicla de volta para a membrana celular. Este processo ocorre 
várias vezes ao dia com os mesmos receptores24.

Inibidores da esqualeno sintase
As estatinas atuam por competição, diminuindo a ati-

vidade da enzima HMG-CoA-redutase, chave na síntese do 
colesterol. Com isso, há decréscimo dos níveis de derivados 
do mevalonato, como farnesil pirofosfatos, geranilgeranil pi-
rofosfatos, isoprenóides e ubiquinona25. Como a redução das 
concentrações desses compostos resultam nos chamados efeitos 
pleiotrópicos das estatinas e também nos seus efeitos colaterais 
não é bem conhecido7. Diante disso, a inibição da síntese do 
colesterol abaixo desses metabólitos essenciais pode ser uma 
estratégia razoável. Uma boa candidata é a esqualeno sintase 
porque sua inibição resulta no acúmulo de farnesil pirofosfato 
que pode ser convertido em cascata de importantes metabólitos, 
como a ubiquinona (coenzima Q10)26. O farnesil pirofosfato é 
o último metabólito da cadeia de síntese do colesterol solúvel 
em água e pode ser excretado pela urina como ácido dicarboxí-
lico27. O medicamento mais importante desta linha de pesquisa 
é o Lapaquistat. Estudos in vivo e in vitro envolvendo esse 

produto sugerem que ele não induz miopatia e, além disso, 
poderia prevenir os efeitos deletérios das estatinas28. O produto 
mostrou poder aditivo de redução do LDL-c em associação com 
a atorvastatina em portadores de hipercolesterolemia primária 
que não atingiram a meta menor que 100 mg/dL apenas em uso 
da estatina nas doses de 10 e 20 mg/dia. Entretanto, a obser-
vação de aumento de transaminases e raros casos de elevação 
das bilirrubinas levaram à suspensão temporária das pesquisas 
com esse fármaco29. Existem outros medicamentos em pesquisa 
com ação em outras etapas da síntese do colesterol, entretanto, 
com a possibilidade, como o antigo triparanol (Merrel 29), de 
levarem ao desenvolvimento de catarata30.
Tireoidemiméticos

É sabido que o aumento das taxas séricas de hormônios 

de LDL-c, mas também tem efeitos deletérios sobre o coração 
e os ossos31. Existem diferentes receptores do hormônio tireoi-

expressos no fígado e controlam a colesterolemia em particular 
32.

Medicamentos em fase de pesquisa que visam esses receptores, 
como o eprotirome e o sobetirome, têm mostrado resultados 
interessantes na redução do LDL-c, mas mais estudos são ne-

particular com referência à possibilidade de supressão do eixo 
hipotálamo-pituitária-tireóide e do risco de hipotiroidismo33.

Degradação dos receptores de LDL
A endocitose, degradação e reciclagem à superfície das 

células dos receptores de LDL têm sido intensamente estuda-
das34. Entretanto, só recentemente surgiu a possibilidade de 
aumentar o número de receptores celulares de superfície pela 
prevenção de sua degradação. Isso começou em 2003, quando 
as mutações da PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin Kexin

tipo 9) foram associadas à hipercolesterolemia autossômica 
dominante35. A PCSK9 é uma protease que destrói os receptores 
de LDL. O trabalho de Cohen et al.36 mostrou que as mutações 
que levam à diminuição da atividade dessa protease estão 
associadas com redução de 29% do LDL-c, o que se acompa-
nhou de 88% de queda do risco de DAC em afro-americanos 
avaliados pelo Estudo ARIC (Atherosclerosis Risk in Com-

munity)36. Várias estratégias estão em desenvolvimento para 
a inibição da PCSK9, prevenindo sua síntese ou visando sua 
interação com os receptores da LDL8. Uma das possibilidades 
é sua associação com estatinas, pois se sabe que estas levam à 

desses inibidores de síntese do colesterol37. Assim, há grande 
chance de que os inibidores da PCSK9 venham a ser utilizados 
também em associação com estatinas para ampliar seus efeitos.  

CONCLUSÕES 

Existem várias vias moleculares que podem ser modu-
ladas para se obter diminuição do LDL-c. O sucesso da terapia 
com as estatinas provavelmente retardou o desenvolvimento 
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de outros produtos. No entanto, novas diretrizes, que recomen-
dam metas mais baixas de LDL-c e preocupação com alguns 
aspectos da segurança com o emprego de estatinas em certos 
pacientes, fazem com que alternativas adicionais de terapêutica 
sejam altamente desejáveis. 
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Além da obtenção de níveis ideais de lipídios, com base na 

a hipertensão arterial, diabetes mellitus e tabagismo devem ser 

abordados e receber a terapia mais apropriada.  Na decisão da 

melhor estratégia terapêutica, a presença de comorbidades, 

-

nais e pulmonares, também constituem aspectos decisivos na 

prescrição médica mais adequada. Outro quesito que não deve 

ser negligenciado é o sinergismo entre os fármacos para atenu-

ação de mecanismos da aterosclerose. De forma universal, o 

estilo de vida saudável deve receber adequada recomendação e, 

com base nas características individuais do paciente, sugeridas 

as opções mais apropriadas. Finalmente, deve ser programado 

o seguimento do paciente com base em testes diagnósticos e 

funcionais, periodicidade de exames de biomarcadores labo-

ratoriais, aqueles destinados para a segurança, além de futuros 

exames de imagens.

FRANCISCO ANTONIO HELFENSTEIN FONSECA1, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA IZAR1

ALÉM DOS LÍPIDES - O QUE VALORIZAR PARA A PREVENÇÃO?

1

Beyond the achievement of appropriate lipid levels based on the 

as hypertension, diabetes mellitus and smoking should also re-

ceive adequate therapy. For the best therapeutic decision, other 

comorbidities, e.g. renal failure, liver disease, gastrointestinal 

and lung diseases should be taken into account, as they cons-

titute important aspects for medical decision. Another aspect 

that should not be neglected is the synergism between drugs 

for the attenuation of mechanisms related to atherosclerosis.  

As a general recommendation, an appropriate lifestyle should 

be emphasized, respecting the characteristics of each patient. 

Finally, a reliable chronogram during the follow up should be 

discussed with the patient regarding laboratory tests (bioma-

rkers, image), including safety or diagnosis.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):20-3
RSCESP (72594)-1926

BEYOND  LIPIDS  WHAT  SHOULD  BE  DONE  TO  IMPROVE 
CARDIOVASCULAR PREVENTION?

Descriptors: atherosclerosis/mortality, dyslipidemias, risk 
factors, hypertension.

Descritores: aterosclerose/mortalidade, dislipidemias, fatores 
de risco, hipertensão.
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De acordo com dados recentemente disponibilizados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS)1, a principal 
causa de morte em todo o mundo é a doença cardio-

vascular. No Brasil, as doenças circulatórias são responsáveis 
por 28,8% de todas as mortes entre os homens e de 35,3% das 
mulheres, em ambos os casos acima da média mundial1. Em 
nosso país, a doença isquêmica do coração já é reconhecida 
como principal causa de morte, determinando uma taxa de 
99,5 mortes/100.000 habitantes e a doença cerebrovascular 
91,1/100.000 habitantes1. Entretanto, na comparação com os 

mortalidade cardiovascular que a média mundial, como tam-
bém temos altas prevalências de hipertensão arterial e diabetes 
mellitus, mas estamos melhores em relação à prevalência do 
tabagismo (19% da população com idade igual ou superior a 
15 anos)1.

Existe evidência de que a redução do colesterol em 
hipertensos, diabéticos ou tabagistas diminui as taxas dos 
principais desfechos cardiovasculares2-4. Mas o tratamento 
destes fatores de risco também é fundamental. Com relação 
à hipertensão arterial, o risco de desfechos cardiovasculares 
aumenta a partir da pressão arterial sistólica de 115 mm Hg e 
o nível da redução da pressão arterial por diversas classes de 
anti-hipertensivos está muito bem estabelecido5. Por outro lado, 
o benefício da redução da pressão arterial em pacientes diabé-
ticos ou em prevenção secundária da doença cardiovascular, 
constitui aspecto ainda controverso na literatura. Recentemente, 
o benefício da terapia anti-hipertensiva nestes pacientes foi alvo 
de importante metanálise6. Os autores mostraram que a terapia 
anti-hipertensiva reduz as taxas de acidente vascular cerebral, 

além de desfechos cardiovasculares combinados6.
Com relação ao diabetes mellitus, evidências atuais 

mostram que o controle mais rigoroso da glicemia pode trazer 
benefícios em longo prazo, como mostrado no estudo UKPDS7,
embora recentes estudos com novos fármacos não mostrem 
benefícios na doença cardiovascular8,9 ou estejam associados 
com aumento de mortalidade com a terapia mais agressiva10.
Em geral, para os pacientes com tratamento destinado a metas 
mais baixas de parâmetros glicêmicos, mais episódios de hipo-
glicemia foram registrados e associados com aumento de desfe-
chos cardiovasculares ou mortalidade. Alguns estudos sugerem 
que exista maior benefício de uma classe de hipoglicemiantes 
sobre outra, como sugerido para o benefício da metformina na 
redução de mortalidade cardiovascular no estudo UKPDS7 e 
no registro REACH11, este incluindo benefícios nos subgrupos 

moderada. As incretinas também parecem adicionar proteção 
cardiovascular pelas suas ações protetoras do endotélio vascular 
e miocárdio e futuros estudos poderão examinar seus efeitos 
além da redução glicêmica ou da perda de peso com estes novos 
agentes12. Com relação à interrupção do fumo, benefícios são 
claros em ampla diversidade de populações sob risco cardio-
vascular, sobretudo em subgrupos populacionais com maior 

gravidade da doença vascular, como os indivíduos diabéticos13.

COMORBIDADES

Algumas condições clínicas associadas, como a pre-

gastrointestinais e doenças crônicas pulmonares, devem ser 
levadas em conta na estratégia terapêutica de pacientes sob 
risco de doença aterotrombótica.

A escolha dos medicamentos deve ser baseada nos riscos 
ou benefícios que serão adicionados pela sua prescrição. Muitas 
vezes, a maior proteção na aterosclerose e desfechos cardiovas-
culares associada ao uso de um bloqueador do sistema renina 
angiotensina, como mostrado tanto por inibidores da enzima 
conversora da angiotensina14,15 como pelos bloqueadores do 
receptor AT1 da angiotensina 216, implicará cuidados adicionais 
em pacientes com comorbidades. Assim, deve-se ter em conta 
que a prescrição destes fármacos não é contraindicada pela 

uma situação que pode ser contornada pelo uso de diurético de 

são menos efetivos.
A doença pulmonar obstrutiva crônica também implica 

cuidados adicionais, como menor uso de diuréticos (devido à 
elevação do hematócrito), bem como de betabloqueadores, 
principalmente menos seletivos ou de inibidores da enzima de 
conversão, devido a possível agravamento de sintomas respira-
tórios, Nesta situação, o uso de antagonistas de canais de cálcio 
ou de bloqueadores do receptor AT1 seriam mais apropriados.

No controle glicêmico, distúrbios gastrointestinais po-
dem limitar o uso da metformina ou da acarbose, que podem 
ser contornados por dieta alimentar e gastroprotetores, mas 
outros hipoglicemiantes podem ser melhor tolerados, como 
as gliptinas.

Finalmente, na presença de doença hepática ativa, 
deve-se aguardar a recuperação do órgão para a prescrição 
de fármacos que possam agravar a hepatopatia. Entretanto, 
na presença de esteatose ou elevação inferior a três vezes o 
limite superior da normalidade para as enzimas hepáticas não 
há contraindicação para vários medicamentos de proteção na 
aterosclerose e, alguns deles, como a ezetimiba, podem de fato 
melhorar a esteatohepatite não alcoólica17.

SINERGISMO ENTRE OS FÁRMACOS

Sempre que possível, devemos combinar a estratégia 
terapêutica com fármacos que possam atenuar de maneira 
sinérgica mecanismos da aterosclerose. Estes aspectos podem 
ocorrer pela combinação de medicamentos de uma mesma clas-
se, como os antihipertensivos, bem como de classes distintas 
(como anti-hipertensivo e hipolipemiante). Um exemplo de 
sinergismo ocorre pelo uso de bloqueador do sistema renina 
angiotensina com antagonista de canais de cálcio. O contrário 
parece ocorrer pela combinação de bloqueadores do sistema 
renina angiotensina com diuréticos, tanto por agravamento da 
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aterosclerose experimental18, aumento de proteína C reativa19,
bem como sugerido com base em estudos de desfechos cardio-
vasculares20. Entretanto, deve-se ter em conta a necessidade de 
uso de diuréticos para controle da pressão arterial em muitos 

mais baixas destes fármacos. 
O uso de bloqueadores do sistema renina angiotensina 

parece atenuar a expressão do receptor da LDL oxidada, da 
mesma forma que o uso de estatinas reduz a expressão do re-
ceptor AT1 da angiotensina II21. Além disso, o melhor controle 

maior expressão tanto do receptor da LDL oxidada, como do 
receptor AT121 -

diminuir a ativação do sistema renina angiotensina e de maneira 
sinérgica reduzirem estímulos para a aterosclerose. De fato, 
alguns estudos mostraram que a combinação de bloqueador 
do receptor AT1 com estatina pode marcadamente atenuar a 
aterosclerose22. As estatinas podem reduzir mecanismos para 
os principais desfechos aterotrombóticos e parte de suas ações 
parece envolver múltiplos efeitos antitrombóticos23, como su-
geridos pela redução do tromboembolismo venoso no estudo 
JUPITER24. Obviamente, estes resultados podem ser ainda 
melhores pela adição de fármacos com atuação antitrombótica, 
como os diversos antiplaquetários hoje disponíveis.

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

A dieta saudável, combinada à prática de exercícios 
físicos regulares tem sido considerada de difícil implemen-
tação, embora respaldada por ensaios clínicos com redução 
de desfechos cardiovasculares ou mesmo de regressão da 
aterosclerose25. A efetividade de todas as medidas adotadas, 
mesmo a melhor estratégia medicamentosa, pode ser pro-

mais saudável. A perda de peso, a restrição de sódio, o maior 
consumo de vegetais, a redução no consumo de gorduras e a 
conscientização do paciente para a importância destas medidas 
são aspectos fundamentais para a atenuação da aterosclerose 
e maior efetividade da terapêutica instituída. Neste sentido, é 
preciso sensibilidade do médico para ouvir cuidadosamente seu 
paciente de forma a melhor escolher a estratégia que possa ser 
assimilada pelo paciente. Algumas medidas, como a atividade 
física não programada, pode ser o início de um programa a ser 

PROGRAMAÇÃO DO SEGUIMENTO CLÍNICO

É preciso discutir com o paciente o programa de seu 
tratamento, como a necessidade de testes diagnósticos, ava-
liação da intensidade da doença aterosclerótica, como alguns 
exames de imagens, a conveniência de biomarcadores para 

-
rança da prescrição médica, como avaliação da função renal, 
hepática ou tireoidiana. Além disso, é preciso conscientizar 

o paciente para sua adesão à terapêutica instituída todos os 

uso de bebidas alcoólicas. Também a programação de exames 
evolutivos para o adequado controle da doença aterotrombótica 
deve ser informada ao paciente, para que aumente a adesão ao 
tratamento e este saiba quando suas próximas consultas serão 
realizadas. Na presença de comorbidades ou de terapêutica 
por colega de outra especialidade, é necessário pelo menos o 
contato telefônico, para que a prescrição de novos fármacos 
não determine interações não desejáveis, como a prescrição 
de antiretrovirais ou de imunossupressores para pacientes em 
uso de estatinas que compartilhem mesma via de biotransfor-
mação hepática. O uso de alguns antibióticos ou antifúngicos 
por urologistas ou dermatologistas também pode interagir na 
farmacocinética de drogas cardiovasculares e promover riscos 
de toxicidade. Da mesma forma, certos medicamentos usados 
no tratamento do adenoma prostático, como bloqueadores alfa, 
podem reduzir a pressão arterial e determinarem a necessidade 
de ajustes de medicamentos anti-hipertensivos. Também certos 
antidepressivos de primeira geração, hormônios tireoidianos, 
fármacos antiobesidade podem precipitar algumas arritmias 
cardíacas ou surgimento de angina. Assim, em todas estas situ-
ações o paciente deve ser revisto e alguns exames de segurança 
processados para melhor adequação da terapêutica instituída.

profundamente a história natural da aterosclerose. Entretanto, 
para seu máximo benefício o clínico deve estar ciente da ne-
cessidade de um ótimo relacionamento com seu paciente, bem 
como atenção a comorbidades e individualidades do mesmo. 
Situações comuns à prática clínica, como cirurgias eletivas 

e também nesta situação a adequação da prescrição clínica é 
fundamental de forma a minimizar as complicações da doen-
ça aterotrombótica. Estas recomendações fogem ao escopo 
deste artigo, mas devem ser consultadas pelas implicações de 
suspensão e reintrodução de anticoagulantes, antiplaquetários, 
hipoglicemiantes e anti-hipertensivos. Estatinas não devem ser 
suspensas previamente a estas intervenções, e vários medica-
mentos podem ser prescritos de forma parenteral ou intermi-
tente, com ajustes de acordo à situação clínica.
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Os hipolipemiantes são medicações amplamente utilizadas 

no tratamento das dislipidemias, com impacto na redução da 

morbi-mortalidade cardiovascular. Contudo, não são fármacos 

isentos de efeitos colaterais. Os principais efeitos indesejáveis 

discutidos neste artigo são a miopatia e a hepatoxicidade. 

Os autores enfatizam a necessidade de cuidadosa anamnese 

antes de iniciar a medicação hipolipemiante, ressaltando: 

antecedentes clínicos, alterações metabólicas presentes, uso 

atual de fármacos, eventuais reações de intolerância medica-

mentosa, além do uso de drogas ilícitas. Faz-se necessária a 

estabilização dos desvios metabólicos antes da administração 

do hipolipemiante, por exemplo, diabetes mellitus e hipoti-

reoidismo. Ressaltam, ainda, a importância de valorizar as 

queixas dos pacientes, seu diagnóstico diferencial, bem como 

a fármaco-vigilância em relação à interação de drogas. Deve 

haver monitoração clínica e laboratorial cuidadosa durante o 

tratamento, principalmente nos pacientes de maior risco. Com 

o uso cada vez mais disseminado destas medicações, além de 

combinações de medicações diversas, são de suma importância 

o reconhecimento e o correto manejo destes efeitos colaterais.

MARCIO HIROSHI MINAME1, NEUSA FORTI1, JAYME DIAMENT1

COMO MANEJAR OS EFEITOS COLATERAIS DOS HIPOLIPEMIANTES?

1

The lipid-lowering medications are widely used in the treat-

ment of dyslipidemia and impact in reducing cardiovascular 

morbidity and mortality. However, these drugs are not free 

from side effects. The main side effects discussed in this arti-

cle are myopathy and hepatotoxicity. The authors emphasize 

the need for careful anamnesis before starting lipid-lowering 

medication, considering: medical history, metabolic abnorma-

lities, drugs currently in use, drug intolerance, and the use of 

illicit drugs. It is necessary to stabilize the metabolic altera-

tions before the administration of lipid-lowering medication, 

for example, diabetes mellitus and hypothyroidism. It is very 

important to valorize patients’ complaints, their differential 

diagnosis, as well as drug-surveillance for drug interaction. 

Clinical and laboratory monitoring during treatment is espe-

cially important in high risk patients. With the increasingly 

widespread use of these medications, and various combinations 

of drugs, it is extremely important to correctly recognize and 

manage these side effects.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):24-8
RSCESP (72594)-1927

HOW TO MANAGE THE SIDE EFFECTS OF LIPID-LOWERING 
MEDICATIONS?

Descriptors: dyslipidemias/therapy, muscular diseases, liver 
diseases, hydroxymethylglutaryl-coa reductase inhibitors/

Descritores: dislipidemias/terapia, doenças musculares, 
hepatopatias, inibidores de hidroximetilglutaril redutases/
efeitos adversos, ácidos fíbricos/efeitos adversos.
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As medicações hipolipemiantes são amplamente utiliza-
das com o objetivo de reduzir eventos cardiovascula-
res1. As principais medicações hipolipemiantes são as 

que as estatinas reduzem eventos cardiovasculares de pacientes 
em prevenção secundária2. Além disso, estudo atual aponta e 
reforça benefícios também para pacientes em prevenção pri-
mária3

de triglicérides, muitas vezes em combinação com as estatinas. 
Seu uso disseminado, além da combinação de drogas, torna 
de suma importância o correto manejo dos principais efeitos 
colaterais. Nesta revisão, será feita descrição sucinta dos efeitos 
colaterais, tendo como foco principal as alterações musculares 
e hepáticas e o controle destes efeitos adversos.

MIOPATIA

Antes de iniciar a discussão sobre miopatia associada 
-

mos comumente utilizados ao se referir às lesões musculares 
relacionadas ao uso de hipolipemiantes4: 1. Miopatia: qualquer 
tipo de dano muscular; 2. Mialgia: dor muscular sem elevação 
de creatinofosfoquinase (CPK); 3. Miosite: dor muscular com 
elevação de CPK; 4. Rabdomiólise: sintomas musculares as-
sociados à elevação de CPK (usualmente acima de 10 vezes o 
limite superior de referência normal) e elevação de creatinina. 
Um dos principais riscos da terapia hipolipemiante é o de-
senvolvimento de miopatia5. Alguns estudos observam que a 
prevalência de mialgia associada ao uso de estatinas chega a 5 
a 10%6,7. A mialgia pode ser referida como sensação de peso, 
cansaço, câimbras ou fraqueza muscular durante atividade 
física6. A relação temporal entre o início do hipolipemiante 
e sintomas musculares pode ser variável a partir do início do 
uso, sem prazo limite4.

As principais condições predisponentes para o desen-
volvimento de miopatia com hipolipemiantes são: idosos, sexo 
feminino, baixa compleição física, hipotireoidismo, etilismo, 
atividade física intensa, história familiar de miopatia, histórico 

renal ou hepática principalmente), dose alta de estatina, in-
teração com outras medicações (ciclosporina, anti-fúngicos, 
antibióticos macrolídeos, inibidores de protease do vírus HIV, 
amiodarona, verapamil)4. Em caso de qualquer um destes fato-
res, monitorar bem de perto o risco de miopatia. Antes de iniciar 
o tratamento com hipolipemiante, recomenda-se determinar a 
concentração sérica de CPK8.  Caso o nível sérico esteja eleva-
do, investigar a causa8: abuso de bebidas alcoólicas, exercícios 
físicos vigorosos, hipotireoidismo, miopatia metabólica ou 

antipsicóticos, uso de drogas ilícitas (cocaína). 
O risco de miopatia com estatinas nem sempre é dose-

dependente e a mialgia pode ocorrer com dose baixa, enquanto 
a ocorrência de rabdomiólise é extremamente rara9. A via de 

a lovastatina, a sinvastatina e a atorvastatina são metabolizadas 

450 2C9 e 2D6, a rosuvastatina no CYP P450 2C9 e 2C19; 
enquanto a pravastatina é metabolizada preferencialmente por 
sulfatação; assim, as três últimas teriam menos efeitos adver-
sos8. A concentração sérica das estatinas pode se elevar pela 
administração concomitante de medicamentos ou substâncias 
que utilizam o CYP 450 3A4 para metabolização ou que o 
inibem (exemplos: eritromicina, antirretrovirais, antifúngicos, 
ciclosporina, verapamil). O mesmo pode ocorrer em relação ao 

fenitoína, varfarin). O hipotireoidismo, mesmo subclínico, é 
causa secundária de dislipidemia e pode aumentar o risco de 
miopatia; portanto, se presente, restabelece-se inicialmente a 
função tiroideana para depois administrar o hipolipemiante, 
caso necessário10. Dessa forma, sempre que um paciente em uso 
de hipolipemiante apresentar sintomas musculares ou elevação 
de CPK, devem-se estabelecer os diagnósticos diferenciais9.

Uma vez atribuídos os sintomas musculares ao uso 
do hipolipemiante, a determinação laboratorial de CPK torna-
se relevante: caso esteja acima de 10x o valor de referência 
normal, recomenda-se a suspensão da medicação; se entre 3 e 
10 vezes o valor limite superior ou se não ocorrer elevação de 
CPK, pode-se continuar o hipolipemiante desde que os sintomas 
sejam toleráveis, monitorando mais frequentemente os sintomas 
e os níveis de CPK8. Nenhuma diretriz recomenda a dosagem 
de rotina de CPK para pacientes assintomáticos, porém, acre-
ditamos que os pacientes em risco de desenvolvimento de 
miopatia merecem uma atenção diferenciada a este respeito4.
Em relação aos pacientes nos quais foi necessária a suspensão 
de estatinas, aguarda-se melhora dos sintomas e a queda de CPK 
para os valores basais para nova tentativa de reintrodução do 
fármaco. A seguir, pode ser feita a troca da estatina por outra 

ou rosuvastatina)8. Outra estratégia a ser avaliada seria o uso de 
estatina com meia vida mais longa (atorvastatina ou rosuvasta-
tina) em dias alternados11,12. Além disso, pode-se tentar o uso 
de estatina em dose baixa combinada a outro hipolipemiante, p. 
ex. ezetimiba13. A depleção de coenzima Q10 pode favorecer o 
risco de miopatia por estatinas14,15. Alguns estudos demonstram 
melhora dos sintomas após suplementação oral de coenzima 
Q10, porém os resultados são controversos.

mais incomum a ocorrência de rabdomiólise em comparação 
com as estatinas8. A incidência deste efeito colateral aumenta 
com o uso concomitante de estatina (risco 5,5 vezes maior), e 

-

maior risco de rabdomiólise quando associado à estatina, por 
aumentar a concentração plasmática desta última16 -
brato é mais seguro para esta associação16.

Não está descrita toxicidade muscular comprovada 
para a ezetimiba.

O ácido nicotínico, quando associado à estatina, fa-
cilita o desencadear da miopatia, mesmo nas apresentações 
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atuais, e os cuidados antes referidos devem ser seguidos de 
modo criterioso, inclusive com interrupção do medicamento 
se necessário8.

ALTERAÇÕES HEPÁTICAS

A elevação das enzimas hepáticas (transaminases) 
pelos hipolipemiantes é um efeito adverso muito raro17.
Recomenda-se a deterrninação basal das transaminases antes 
de sua administração. Sua elevação geralmente pode ocorrer 
nos primeiros 6 meses de tratamento, é assintomática e reverte 
com a interrupção do uso ou com a redução da dose. Doença 
hepática pré-existente, colestase e o abuso de bebidas alcoólicas 
favorecem o aumento dessas enzimas8. Entretanto, não existem 
evidências de que esse aumento anteceda ou possa desencadear 

tratadas). Se durante o tratamento com estatinas ocorrer eleva-
ção das enzimas hepáticas até 3x o limite superior do normal, 
repete-se sua determinação após 6-12 semanas8. O abuso de 
bebidas alcoólicas e possível interação medicamentosa devem 
ser pesquisados. Se os valores normalizarem, prossegue-se o 
tratamento, tomando maiores precauções com aumento da dose. 
Quando os valores das enzimas hepáticas excederem 3x o valor 
superior normal, repete-se a dosagem em uma semana, procu-

interação medicamentosa, doença hepática em atividade)8. A 
persistir o aumento, repete-se a dosagem após 2-4 semanas; a 
dose da estatina pode ser reduzida ou mesmo interromper seu 
uso, conforme o caso clínico. Caso ocorra normalização ou 
queda enzimática, pode-se reintroduzir o fármaco, de preferên-
cia que não seja metabolizado pelo CYP P450 3A4. Se houver 

suspenso8. O aumento das bilirrubinas, na ausência de obstru-
ção de vias biliares, é também marcador importante de lesão 
hepática, e a determinação das mesmas deve acompanhar a 
dosagem das enzimas18.

Discretas elevações de enzimas hepáticas foram ob-

relatada para estatinas8

com o surgimento de litíase biliar8. Alguns estudos demonstram 
aumento da saturação do colesterol biliar com seu uso. Esta 

Assim, recomenda-se investigar possível litiase biliar antes de 
iniciar a medicação, particularmente em mulheres e obesos. O 
uso destes fármacos não é indicado nos portadores de litíase 

este efeito adverso.
A forma de liberação lenta do ácido nicotínico associa-

se a hepatoxicidade; por isso, atualmente, preconiza-se seu 
uso na forma de liberação intermediária. De qualquer forma, 
recomenda-se controle periódico das enzimas hepáticas e 
conduta similar à referida anteriormente8.

Já se observou elevação de enzimas hepáticas com 
ezetimiba, porém este fato é de rara ocorrência. De qualquer 

forma, não é recomendado seu uso em vigência de hepatopatias 
ativas, tal como para os demais fármacos.

EFEITOS GASTRINTESTINAIS

A colestiramina é o hipolipemiante com maiores 
efeitos gastrintestinais: obstipação (principalmente em idosos), 
plenitude gástrica, náuseas e meteorismo, além de exacerbação 
de hemorróidas pré-existentes. Pode gerar redução da absorção 
de vitaminas lipossolúveis (A,D,E,K) e de ácido fólico8. Seu 
uso é mais restrito após o advento da ezetimiba. A ocorrência 
dos efeitos adversos pode indicar a necessidade da interrupção 
do uso do medicamento.

A ezetimiba também pode raramente gerar sintomas 
gastrintestinais8 -
retam estes efeitos desconfortáveis.

ALTERAÇÕES RENAIS

-
tivo, porém devem ser utilizadas com cautela e com correção 
de dose a depender do nível de creatinina19. Do ponto de vista 
teórico, a atorvastatina, devido à sua excreção urinária baixa 
e principalmente biliar, poderia ser mais segura para uso nos 

uso de altas doses de rosuvastatina.

urinária laboratorial e/ou elevação de creatinina sérica exige 
redução da dose ou substituição por outra classe de fármaco. 

16.

ALTERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO

Raros casos de neuropatia periférica têm sido obser-
vados com o uso de estatinas20. Entretanto, esta relação ainda 
não está totalmente elucidada. Outras causas mais frequentes 
de neuropatias periféricas (diabetes mellitus, abuso de bebidas 

investigadas. Excluídas estas causas, suspende-se a estatina por 

Se ocorrer regressão dos mesmos, presume-se que a neuropatia 
possa estar associada ao uso da estatina18. Nesta condição, tendo 
em vista os benefícios das estatinas na prevenção secundária, 
tenta-se reiniciar o tratamento com outra estatina em dose 
adequada. Em caso de não melhora dos sintomas na ausência 
da estatina, o uso desta medicação deve ser avaliado em termos 
do risco/benefício18.

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS

O ácido nicotínico apresenta como grande fator limitan-
te para seu uso os efeitos adversos relacionados ao rubor facial 

21. Felizmente, ocorre o fenômeno 

poucas semanas de uso contínuo. A administração prévia - 1 
hora antes - de ácido acetilsalicílico pode atenuar este efeito 
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indesejado. Atualmente, está disponível no mercado medica-

(Laropipranto), o que pode aumentar a tolerância dos pacientes 
a esta medicação22.

ALTERAÇÕES METABÓLICAS

O ácido nicotínico provoca eventualmente aumento 
de ácido úrico. Em pacientes sem hiperuricemia prévia, este 
aumento é moderado, sem gerar alterações clínicas, porém, em 
pacientes já portadores deste distúrbio metabólico, esta eleva-
ção pode acarretar repercussão clínica - crise de gota21. Outro 
potencial distúrbio metabólico acarretado por esta medicação é 
a hiperglicemia mesmo em doses baixas. Nestas eventualidades, 
diminuir a dose ou retirar a medicação. Recentemente, tem 
sido discutida a possibilidade das estatinas também levarem ao 
aumento da glicemia e ao aparecimento de diabetes. Entretanto, 
os benefícios auferidos por esses medicamentos suplantam em 
muito esses potenciais riscos23.

PRECAUÇÕES NA TERAPIA HIPOLIPEMIANTE

12 a 14 horas, em indivíduos com dieta habitual, estado me-
tabólico e peso estáveis, além de evitar ingestão de álcool e 
atividade física vigorosa nas 72 e 24 horas que antecedem a 
coleta de sangue, respectivamente. Antes da coleta da amostra 
de sangue, sentar o(a) paciente por 10 a 15 minutos e não fazer 
garroteamento prolongado24.

Outro cuidado, antes de iniciar o tratamento hipolipe-
miante, é descartar causas secundárias de dislipidemia: hipo-

uso de antirretrovirais, diabetes mellitus não compensado, uso 
de determinadas medicações (diuréticos, beta-bloqueadores, 
anticoncepcional oral, etc). Como comentado anteriormente, 
não esquecer a possibilidade de interação de outros fármacos 
com os hipolipemiantes. A colestiramina pode interferir na ab-
sorção de outras medicações, portanto, qualquer medicamento 
concomitante, deve ser utilizado 1 hora antes ou 4 horas depois 
da administração das resinas. Este produto também pode gerar 
aumento de triglicérides, secundário ao estímulo à síntese 
hepática de VLDL.

O uso de hipolipemiantes não é recomendado durante 
a gravidez ou no período de amamentação. As mulheres em 
idade fértil devem ser alertadas a este respeito.

Atenção especial deve ser dada aos pacientes em uso 
associado de anticoagulante e hipolipemiante, particularmente 

tempo de protrombina8.
Em idosos, a administração de hipolipemiantes é feita 

com cautela, com posologia menor e aumento gradativo e cau-
teloso pela maior prevalência de dislipidemias secundárias e de 
efeitos adversos. Estes são mais frequentes nas faixas etárias 
mais avançadas25.

CONCLUSÃO

O tratamento das hiperlipidemias traz benefício im-
portante na prevenção da doença aterosclerótica. Uma das 
principais ferramentas terapêuticas utilizadas são os medica-
mentos hipolipemiantes. Em geral, existe boa tolerância a estes 
fármacos. Contudo, não são isentos de efeitos colaterais, prin-
cipalmente relacionados à miopatia e à hepatoxicidade. Com 
o uso cada vez mais disseminado dessas medicações, além de 
combinações de diversos fármacos, são de suma importância 
o reconhecimento e o manejo correto desses efeitos colaterais.
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

Atualização sobre endotélio

Há exatos 30 anos, Robert Furchgott, embasado em experimentos simples de determinação de força 
isométrica, estabeleceu a importância da presença do endotélio na reatividade vascular, propondo a exis-
tência do fator relaxante derivado do endotélio (EDRF). Em histórico simpósio, realizado na Mayo Clinic 
em 1986, Furchgott e Louis Ignarro propuseram a possibilidade do EDRF ser o óxido nítrico (NO). Mas 
coube ao genial Salvador Moncada estabelecer essa identidade, mostrando que o EDRF era mesmo o NO 
formado a partir da L-arginina por ação de uma enzima denominada NO-sintase. A partir dessas descobertas, 

cardiovascular deveria ser revista a partir do raciocínio  e não ”.
Na primeira metade da década de 90, tivemos a oportunidade de ajudar a divulgar os conhecimentos 

sobre função do endotélio em nossas revistas da área cardiovascular, em uma época de conceitos emergentes 
e, até certo ponto limitados, o que facilitava a função de editor e/ou co-editor.

atingindo, por assim dizer, dimensões incalculáveis. E, nesse panorama, recebo um convite para coeditar um 
número da nossa Revista da SOCESP sobre “Endotélio”. Consultei a Dra. Maria Teresa Bombig (editora 

consideração que a Revista da SOCESP é uma revista de educação continuada voltada, principalmente, a 
cardiologistas, assim eu teria que escolher assuntos de interesse geral e apresentar conceitos sem dados ex-
cessivos de experimentação (biologia molecular, animais “knock-outs” etc.). Para manter esse pensamento 
entrei em contato, novamente, com a Dra. Bombig e perguntei sobre a possibilidade de utilizar “nepotismo 
acadêmico”, ou seja, utilizar o meu grupo de pesquisa em nível de pós-graduação, para que pudesse manter 
um contato pessoal direto e padronizar a editoração. Aos professores e pesquisadores da área as minhas 
desculpas pelo “nepotismo” mas, com certeza eu não conseguiria levar a tarefa a um bom resultado sem 
esse controle direto e até certo ponto “hierárquico”.

-
dade endotelial e doenças cardiovasculares; 3) Hiperpolarização e doenças cardiovasculares; 4) Hipertensão 
pulmonar; 5) Nitritos e doenças cardiovasculares, e; 6) Disfunção endotelial vasoplégica.

A disfunção endotelial vasoplégica é a minha linha mais forte de investigação no Laboratório de 
Função Endotelial e Reatividade Vascular da Divisão de Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Essa linha de pesquisa amplia o paradigma do Prof. Mon-
cada anteriormente mencionado. Ou seja, além  é preciso pensar, também, em 

Meus agradecimentos à SOCESP pelo honroso convite, e espero ter acertado na estratégia editorial, 
contribuindo para a informação dos leitores. Especial agradecimento às minhas alunas de pós-graduação 

Paulo Roberto B. Evora
Editor convidado
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O conhecimento das óxido-nítrico-sintases (NOSs) é de extre-

para descoberta de novas intervenções terapêuticas. Assim, o 

propósito deste texto é o de atualizar o papel das NOSs nos 

-

vasculares: infarto agudo do miocárdio, síndrome metabólica, 

Incluindo conceitos adicionais, discute-se, também, o duplo 

FERNANDA VIARO1, VERENA KISE CAPELLINI1, LUCIANA GARROS FERRREIRA1

ÓXIDO-NÍTRICO-SINTASES E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

1

importance, not only for our understanding of new pathophy-

siological mechanisms, but also a target for the discovery of 

new therapeutic interventions. Thus, the purpose of this paper 

is to update the role of NOSs in the pathophysiological me-

chanisms of major cardiovascular diseases: acute myocardial 

infarction, metabolic syndrome, heart failure and other car-

diovascular diseases. Including additional concepts the NOSs 

dual role in the pathophysiology of cardiovascular diseases is 

also being discussed.
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Oóxido nítrico (NO) desempenha um papel importante 
na manutenção da homeostase cardiovascular por meio 
de várias ações biológicas. Além de ser um potente 

vasodilatador e inibidor da adesão e agregação plaquetárias, re-
duz a aderência de leucócitos no endotélio vascular e, também, 
suprime a proliferação de células da musculatura lisa vascular 
por inibição de fatores de crescimento1.

O NO é formado a partir do precursor L-arginina por 
uma família de enzimas, chamadas óxido-nítrico-sintases 
(NOSs), na presença de cofatores como cálcio, calmodulina, 
nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH), tetrahi-
drobiopterina (BH

4
-

vina mononucleotídeo (FMN). O sistema enzimático das NOSs 
é composto por três isoformas distintas, denominadas: neuronal 
(nNOS ou NOS-1), induzível (iNOS ou NOS-2) e endotelial 
(eNOS ou NOS-3). Inicialmente, foi demonstrado que a nNOS 
e eNOS são constitutivamente expressas, principalmente no 
sistema nervoso e endotélio vascular, respectivamente, sinteti-

dependente de cálcio-calmodulina, tanto em condições basais 
quanto após estimulação. Já a iNOS é induzida somente quando 
estimulada por endotoxinas microbianas ou certas citocinas 

forma independente de cálcio1. No entanto, posteriormente foi 
demonstrado que a nNOS e eNOS são também objetos de regu-
lação expressional2-4, além do que a iNOS também poderia ser 

5.
O conhecimento das NOSs é de extrema importância 

-
berta de novas intervenções terapêuticas. Assim, o propósito 
deste texto é o de atualizar o papel das NOSs nos mecanismos 

principais textos foram utilizados na elaboração da presente 
revisão: Viaro F, Arq Bras Cardiol, 2000 e Shimokawa H, 

6,7.

PAPEL DA ENOS 

Evidências indicam um papel vasculoprotetor da eNOS 
na patogênese da formação da lesão vascular aterosclerótica. 
Camundongos transgênicos que apresentam um aumento de 8x 
da atividade da eNOS têm diminuição na formação neointimal 
após a ligadura da artéria carótida. Consistente com esses 

aumento na formação neointimal, acelerado espessamento da 
camada média e remodelamento vascular anormal em resposta 
à ligadura da artéria carótida. Nesses ratos -/-eNOS, além de 
relaxamento mediado pelo NO estar abolido, as respostas de-
pendentes do endotélio, mediadas pelo fator hiperpolarizante 
derivado do endotélio (EDHF) estão marcadamente reduzidas.

PAPEL DA INOS 

O papel da iNOS na formação da lesão vascular é muito 
controverso. A deleção do gene da iNOS em camundongos 

agrava o remodelamento vascular patológico em um modelo 
de ligadura da artéria carótida (Figura 1) e em um modelo de 
transplante cardíaco. No entanto, a deleção da iNOS, inversa-
mente, atenuou a formação neointimal em um modelo colar na 
carótida e a lesão vascular aterosclerótica rica em lipídeos em 

-
proteína E. Assim, o papel da iNOS parece ter duas faces, o que 
pode ser explicado em parte pelas suas propriedades oxidantes 
e antioxidantes. Na verdade, as NOSs podem produzir supe-
róxido, com uma resultante produção de um potente oxidante, 
o peroxinitrito, sob certas condições patológicas, tais como 

(como a BH
4
). Este fenômeno é denominado desacoplamento 

patológico da NOS8.

Figura 1. Os diferentes papéis vasculoprotetores das três isoformas 
da NOS, num modelo de ligadura de artéria carótida em rato. Estudos 

mostram que a eNOS inibe a formação neointimal, a iNOS atenua o 
remodelamento vascular constritivo e que a nNOS suprime ambas, a 
formação neointimal e o remodelamento vascular constritivo. Portanto, 
as isoformas da NOS individualmente têm ações vasculoprotetoras 
diferentes sobre a formação in vivo da lesão vascular em ratos. Mo-

8.

PAPEL DA NNOS

Embora o papel regulador da eNOS e iNOS na formação 
da lesão vascular venha sendo amplamente estudado, pouco 
se sabe sobre o papel da nNOS. Contudo, já está provado que 
a nNOS também exerce importante efeito vasculoprotetor in
vivo, suprimindo a formação da lesão vascular ateroscleróti-
ca. Em um modelo de injúria por balão em ratos, a inibição 
seletiva da nNOS aumenta a resposta vasoconstritora a uma 
variedade de estímulos mobilizadores de cálcio, suprimindo 
a concentração de GMPc tecidual, um marcador da produção 
vascular de NO, e exacerba a formação da neoíntima3. Ratos 

remodelamento vascular constrictivo acelerados causados pela 
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ligada (Figura 1). Em geral, dados da literatura mostram que 

expressão vascular da nNOS4.

PAPEL DO SISTEMA TOTAL DAS NOSS 

As funções do sistema das NOSs no corpo humano têm 
sido investigadas em estudos farmacológicos, com os inibidores 
seletivos e não-seletivos das NOSs, e em estudos com ratos 

-
res das NOSs quanto à compensação entre as três isoformas de 
NOSs, as reais funções do sistema das NOSs ainda são pouco 

NOS (-/-i/n/eNOS), mas não de qualquer isoforma isoladamen-
te, desenvolvem lesões vasculares ateroscleróticas (formação 

artérias coronárias e renais, e lesões vasculares ateroscleróticas 
ricas em lipídios na aorta, mesmo com dieta padrão normal. 
Estes resultados fornecem a primeira evidência direta do papel 
vasculoprotetor do sistema total das NOSs (as três isoformas 
juntas) na aterosclerose9.

ÓXIDO-NÍTRICO-SINTASES E DOENÇAS CARDIOVASCU-
LARES

Infarto agudo do miocárdio (IAM) 
O IAM é a principal causa de morte, em ambos os sexos, 

em todo o mundo. No entanto, os mecanismos moleculares 
envolvidos no desenvolvimento do IAM ainda não foram 
totalmente elucidados. 

Apesar do potente papel vasculoprotetor da eNOS, nem 
a supressão genética, nem a inibição farmacológica da atividade 

das três isoformas das NOS (-/-i/n/eNOS) desenvolvem IAM e 
morte cardíaca súbita, demonstrando o papel protetor das NOSs 
na patogênese do IAM9. Nesses ratos -/-i/n/eNOS, a ateros-
clerose é observada na maioria dos vasos. Em seres humanos, 
o IAM é causado não só pela aterosclerose coronariana, mas 

-
ma e vasoespasmo coronariano9,10. Esses animais -/-i/n/eNOS 
apresentam: marcada hiperplasia intimal coronariana, aumento 

adventícia da artéria coronária. Em humanos, a liberação de 
histamina por essas células na adventícia é a responsável pelo 
vasoespasmo coronariano. Assim, é possível que a aterosclerose 
e vasoespasmo coronariano estejam envolvidos na causa de 
IAM e morte em animais -/-i/n/eNOS9,11.

-
dades maiores de iNOS do que os de pacientes com quadro de 
angina instável. Por outro lado, a produção da isoforma iNOS 
é estimulada pelas mesmas citocinas que inibem a expressão 
da eNOS, por meio da desestabilização do ácido ribonucleico 
mensageiro (mRNA) dessa enzima12.

Dados experimentais sugerem que o NO derivado da 
isoforma iNOS contribui para algum dano miocárdico após 
infarto agudo, possivelmente causando morte celular miocár-
dica nas áreas limítrofes da região isquêmica do coração. Desta 
forma, a indução da iNOS miocárdica após 72h do IAM contri-
bui para o desenvolvimento de disfunção ventricular esquerda. 
Esses achados sugerem que a inibição seletiva da atividade da 
iNOS pode determinar uma estratégia terapêutica em doenças 
cardíacas, como o IAM, pela melhora na disfunção ventricular 
esquerda e redução da área infartada13-15.

Síndrome metabólica (SM)

acúmulo de fatores de risco cardiovascular de origem meta-
bólica, incluindo a obesidade visceral, a hipertensão arterial, a 
dislipidemia, a intolerância à glicose e a resistência à insulina. 
A SM é um importante alvo terapêutico para a prevenção e 
tratamento de doenças cardiovasculares, visto que o acúmulo 
de três ou mais fatores de risco aumenta drasticamente o risco 
de morbidade na doença cardiovascular aterosclerótica em até 
11 vezes16,17.

Na hiperglicemia, por exemplo, ocorre diminuição 
da disponibilidade de cofatores essenciais para ativação da 
NOS, como oxigênio, cálcio, calmodulina, BH4 e NADPH; 
que resulta em desacoplamento da eNOS e diminuição da 
produção de NO. 

Já na dislipidemia, um estudo mostra que a incubação 
de células endoteliais com LDL oxidadas (lipoproteína de baixa 
densidade) depletam de colesterol a membrana plasmática da 
cavéola e translocam a eNOS da cavéola para o compartimen-
to interno da membrana, tornando-a insensível ao estímulo 
de agonistas como a acetilcolina18. Em contrapartida, a HDL 
(lipoproteína de alta densidade) opõe-se a este efeito por doar 
éster de colesterol à cavéola endotelial, prevenindo o desloca-
mento da eNOS19.

Além do mais, pacientes com doença vascular têm 
níveis séricos elevados de um inibidor endógeno da NOS, a 
dimetilarginina assimétrica (ADMA).

Alterações da função do endotélio vascular podem ter 

por aumentar o tônus vascular basal e reduzir a capacidade de 
vasodilatação frente a diferentes estímulos, como a ativação 
por neurotransmissores, hormônios e estímulos físicos20.

O 
-

vidade aumentada da eNOS cardíaca (em até 30 x) e da eNOS 
vascular (em até 10x), que apresentam supressão dos efeitos 
da ligadura da coronária, como atenuação do remodelamento 

sistólica e diastólica do VE, e consequentemente, aumento da 
sobrevida21,22.

Aumentos de iNOS, TNF-alfa e IL-6 são encontrados 
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podem estimular a expressão da iNOS que produz NO, o qual 
tem efeito inotrópico negativo. Alguns estudos mostram dimi-

diminuição da eNOS pode ocorrer em consequência de uma 
infrarregulação causada por TNF-alfa ou iNOS.

Os níveis plasmáticos de nitrito e nitrato (produtos do 
NO - NOx) e de ADMA (inibidor endógeno da NOS), avaliados 

-

Estes dados sugerem um papel compensatório do fator inibidor 
endógeno circulante contra a atividade da NOS (provavelmente 

23.
A marcante redução da eNOS no endotélio aórtico é 

consistente com o comprometimento da função vasodilatadora 
24.

O aumento da atividade da iNOS no tecido cardíaco de 
pacientes com cardiomiopatia dilatada levanta a possibilidade 
de que a superprodução sistêmica de NO induzida por citocinas 
exerça um efeito inotrópico negativo crônico no miocárdio 
e pode ter efeitos deletérios na hemodinâmica sistêmica em 

7.

Outras formas de doenças cardiovasculares 
Evidências também sugerem o comprometimento do 

sistema das NOSs em outras formas de doenças cardiovas-
culares, incluindo aneurismas da aorta, disritmias e doenças 
congênitas do coração. Por exemplo, estudos mostram diminui-

tecido cardíaco de crianças portadoras de cardiopatia congênita 
cianogênica, quando comparadas a crianças com cardiopatias 
acinogênicas. Em contraposição, mostram aumento na ativida-

dessa isoforma nas crianças com cianose. Isso pode ser expli-
cado como um mecanismo compensatório frente à diminuição 
na produção de NO decorrente da menor atividade da eNOS. 
Atualmente, existem evidências de que o sistema iNOS-NO 
possa fazer parte de um primitivo, mas evolucionário e con-

que estaria muito mais ativo no período intrauterino e neonatal. 

-
ças cardiovasculares

O entendimento das reais funções das isoformas da 
NOS nas doenças cardiovasculares é uma tarefa gigantesca. 
A ideia mais simples é considerar as isoformas constitutivas 
(ecNOS e nNOS) como “heroínas” e a isoforma induzível 
(iNOS) como “vilã”. Mas, esta simples ideia não é verdadeira, 
porque a expressão das isoformas da NOS tem, muitas vezes, 
um duplo efeito. Em outras palavras, a expressão da NOS pode 
atuar como herói e/ou vilão em certas situações relacionadas 
com a mesma doença cardiovascular. Essa abordagem foi por 
nós utilizada anteriormente7 e a repetimos na presente revisão 

entender as ações das NOS nas variadas doenças vasculares. 

Por esse motivo, o coeditor dessa resenha de revisões escolheu 
como um dos temas a heterogeneidade do endotélio.

Considerando a isquemia miocárdica, dados in vivo de-
monstram um papel cardioprotetor do NO derivado da ecNOS 
no coração de rato submetido a isquemia/reperfusão. A lesão 
de isquemia-reperfusão encontra-se exacerbada na ausência 
de ecNOS (“herói”). Por outro lado, estudos indicam que o 
NO desempenha um duplo papel no pré-condicionamento 
tardio contra o atordoamento (stunning) miocárdico, atuando, 
inicialmente, como um fator desencadeante e, subsequentemen-
te, como mediador da proteção. Como revisado neste texto, a 
administração da dexametasona, um inibidor da iNOS, antes 
do pré-condicionamento isquêmico, bloqueia completamente o 
seu efeito infarto limitante (iNOS como “herói”). Além disso, 
a administração de aminoguanidina, um inibidor relativamente 
seletivo da iNOS, 60min antes da isquemia sustentada, também 
aboliu a proteção tardia conferida pelo pré-condicionamento 
isquêmico (iNOS como “herói”). Nem a aminoguanidina e 
nem a dexametasona por si só tiveram um efeito na redução 
do tamanho do infarto (nem “herói”, nem “vilão”). Estes dados 
mostram evidências farmacológicas de que a expressão da 
iNOS, após períodos de oclusão coronariana, está associada 
com um aumento da tolerância miocárdica ao infarto após 48h, 
mostrando um papel de cardioproteção da iNOS (“herói”). 
Expressão da iNOS após 72h de infarto agudo do miocárdio 
contribui para o desenvolvimento de disfunção ventricular 
(“vilão”), e a modulação da atividade da iNOS pelo inibidor 
S-metilisotioureia sulfato melhora o desempenho ventricular 
e pode ser um benefício após o infarto agudo do miocárdio. 
Estes dados sugerem que a inibição seletiva da atividade da 
iNOS pode ser uma estratégia terapêutica em doenças cardíacas 
como o infarto agudo do miocárdio, melhorando a disfunção 
ventricular (“herói”) e reduzindo o tamanho do infarto agudo 
do miocárdio (o que não está claro, pois um mesmo grupo de 
investigadores não comprovou se a inibição da iNOS é, ou não, 
capaz de reduzir efetivamente o tamanho do infarto).

Na hipertensão, é claro o papel de “herói” da ecNOS, 
porque a sua atividade diminui e a sua expressão comprome-
tida pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão. 
O aumento da expressão da iNOS pode ser uma consequência 
do estado patológico dos vasos associados com a hipertensão 
em modelos SHR, porque o aumento da sua expressão pode ser 
atenuada por medicações anti-hipertensivas, sugerindo que uma 
expressão anormal da iNOS está associada com a hipertensão 
(“vilão”). Mas, revendo as publicações de estudos relacionados 
com a hipertensão arterial e NOS, é possível observar que a 
grande maioria dos investigadores, por meio de experimentos 
clínicos e laboratoriais, mostram um marcante papel de “vilão” 
para a nNOS. Um dado experimental curioso, relativo à expres-
são da nNOS na hipertensão e seu aparente efeito controverso 
em ratos geneticamente desprovidos de ecNOS, sugere que 
o NO liberado por isoformas, que não a ecNOS, aumenta a 
pressão arterial. Se isto for verdade, a nNOS pode ser eleita 
como a “grande vilã”. Liberar um tipo de “NO vasoconstritor” 
é demais, mesmo para os maiores vilões.
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Na diabete, dentro do contexto da lesão imunológica das 
células betapancreáticas, a iNOS parece ser a maior “vilã”, e 
evidências indicam que a insulina pode, in vivo, regular para 
baixo a via da iNOS.

Na hipercolesterolemia, as observações sugerem que 
as células endoteliais podem tentar compensar a lesão oxida-
tiva pelo aumento da expressão da ecNOS nos estágios mais 
precoces da doença (“herói”). Dados experimentais sugerem 
que: 1) há uma perda da expressão da ecNOS nos estágios 
precoces da hipercolesterolemia (“herói”) e; 2) um aumento 

de células em lesões avançadas, liberação esta mediada pelas 
três isoformas da NOS. O aumento da expressão da NOS e, 
presumivelmente, do NO em placas ateroscleróticas pode 
estar relacionado com morte celular ou necrose nestes teci-
dos. Estudos têm demonstrado que a expressão estimulada da 
iNOS está associada com aterosclerose e que a atividade desta 
enzima, sob certas condições, promove preferencialmente a 
formação de peroxinitrito. De acordo com estes dados, todas 
as três isoformas da NOS podem se “vilãs”, considerando as 
placas ateroscleróticas. 

Estudos de biologia molecular têm demonstrado que 
a expressão da ecNOS está aumentada até em dobro quando 

concluíram que expressão da ecNOS na disfunção ventricular 

e/ou desempenhar um papel nas alterações morfológicas como 

um papel da ecNOS como vilã?). A quantidade reduzida de 
ecNOS no endotélio da aorta é consistente com o comprome-
timento da função vasodilatadora descrita em pacientes com 

uma mesma disfunção cardiovascular). A iNOS é expressada 

causada por cardiomiopatia dilatada ou isquêmica (“vilã”). O 
aumento da atividade da iNOS no tecido cardíaco de pacientes 
com cardiomiopatia dilatada levanta a possibilidade de que a 
superprodução sistêmica de NO induzida por citoquinas exerça 
um efeito inotrópico negativo crônico no miocárdio e pode ter 
efeitos deletérios na hemodinâmica sistêmica em pacientes 

Estas considerações podem ser consequência das nos-

expressão da NOS. A idéia principal desta revisão é chamar a 

idéia de pensar nas isoformas da NOS e no NO (liberado pela 
expressão de cada uma delas), sempre como “heróis”, voltando 
à clássica representação da balança de dois pratos equilibrados 
por fatores relaxantes de um lado, e por fatores contráteis do 
outro lado. Assim, as isoformas da NOS poderiam ser inter-
pretadas como “heróis” que perderam a guerra para “vilões”. 

-
dida como na vida real. Para isso, experimentos deveriam ser 

delineados, estudando-se paralelamente as expressões genéticas 
dos fatores vasodilatadores, antitrombótico e antiproliferativos 
e expressões genéticas de fatores com efeitos opostos a estes.

Óxido-nítrico-sintases e enxertos arteriais e venosos
Apesar da tendência presente de revascularização mio-

cárdica arterial total devido à patência superior da artéria ma-
mária interna e outros enxertos arteriais, a veia safena continua 
sendo muito usada por ser a veia mais longa do corpo humano 
e de fácil acesso cirúrgico. Porém, falência do enxerto venoso 
associa-se com o retorno de angina e é uma das razões primárias 
para reoperações. Sabe-se que a patência da veia safena humana 
(VSH) é muito inferior à patência dos enxertos arteriais, utili-
zados na revascularização do miocárdio. Isto se deve, em parte, 
ao fato de que a parede da veia safena normal tem diferentes 
características estruturais e funcionais que podem ser afetadas 
por altas pressões de distensão, tanto na fase de preparação da 
veia, quanto pela sua inserção no sistema arterial. Existem pou-
cos estudos com VSH correlacionando parâmetros funcionais 
e estruturais com pressões crescentes de distensão, com tempo 
de distensão, repetição dos estímulos pressóricos (como ocorre 
na fase de preparação da veia). Um estudo realizado em nosso 

-
cente de veias safenas humanas, por breve período, promove 
alterações bioquímicas, morfológicas, imuno-histológicas e da 
reatividade vascular. Os segmentos de VSH foram obtidos de 
20 pacientes submetidos à revascularização do miocárdio. Os 
principais achados experimentais desta investigação foram: 
1) A microscopia de luz de alta resolução revelou grande área 
de endotélio desnudo, redução das pregas intimais e tendência 
a aumento do perímetro e diâmetro interno das veias do gru-
po pressurizado com 300 mmHg; 2) A imuno-histoquímica 
mostrou que a partir da pressurização com 200 mmHg já se 
observa uma tendência à diminuição da marcação do CD34, 

com 300 mmHg. A marcação da eNOS na camada endotelial 

com 300 mmHg. A marcação da eNOS na musculatura lisa foi 
equivalente à marcação endotelial, mas não sofreu o efeito da 

no endotélio quanto na musculatura lisa, não afetada pela pres-

no endotélio, porém a musculatura lisa apresentou marcação 
dessa enzima, não afetada pela pressão de distensão (Figura 
2). A marcação da nitrotirosina não foi relevante, aparecendo 
fracamente no endotélio de sete pacientes, sendo completa-
mente ausente nos outros 13 pacientes; 3) Níveis teciduais 
normais de nitrito/nitrato (NOx) nas veias de todos os grupos 
estudados; 4) O MDA tecidual não apresentou alterações em 
relação ao grupo controle; 5) Não houve comprometimento 
da contratilidade e dos relaxamentos estudados in vitro com
auxílio de organ chamber25-27.

Este estudo mostrou a presença das três isoformas da 
NOS na camada média da VSH, achados já descritos ante-
riormente, contudo, não foi encontrada alteração no grau de 
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marcação muscular para nenhuma das isoformas após a pres-
surização da veia. Contrariamente, alguns estudos mostraram 
que a eNOS foi expressa apenas na íntima, mas não na túnica 
média da VSH, sugerindo que os melhores resultados obtidos 
quando a artéria torácica interna (ATI) é usada como enxerto 
para revascularização possam ser devido aos valores mais ele-
vados de eNOS, particularmente na túnica média desta artéria 
humana. Talvez a quantidade de eNOS nas células do músculo 

os piores resultados quando enxertos de VSH são usados.

CONCLUSÃO

encontradas nas investigações sobre os papéis das NOSs, as 
-

cientes ou com superexpressão de NOSs, têm avançado muito 
a compreensão das funções do sistema NOSs na patogênese de 
doenças cardiovasculares. Em geral, eNOS e nNOS exercem 
funções de proteção cardiovascular, enquanto iNOS parece 
exercer duplo efeito no sistema cardiovascular. Certamente, 
estudos adicionais são necessários para esclarecer se essas 
observações podem ser traduzidas para humanos com doenças 
cardiovasculares.
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Figura 2.
distensão imuno-marcada para (A) eNOS, (B) nNOS e (C) iNOS. (D) 
Grau de imuno-marcação para eNOS no endotélio de VSH submetidas 
a diferentes pressões de distensão.
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O relaxamento dependente do endotélio observado sem 

nenhum aumento nos níveis intracelulares de nucleotídeos 

cíclicos (GMPc e AMPc) nas células musculares lisas está 

relacionado à ativação do fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio (EDHF), que se apresenta como o terceiro mecanismo 

de vasodilatação dependente do endotélio. Assim, o objetivo 

dessa revisão é discutir a possível identidade do EDHF, se 

Discutem-se, também, as perspectivas de desenvolvimento 

de novas drogas de ação vascular com base nos conceitos de 

hiperpolarização.
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Oconhecimento sobre o endotélio está em constante 
evolução. Ele não apenas controla o tráfego de peque-
nas e grandes moléculas, e até mesmo células inteiras, 

como também mantém a estrutura da parede vascular. Além 
disso, é responsável pelo controle da dilatação e da contração 

agentes vasoativos. Na tentativa de reparar uma lesão vascu-
lar, o endotélio contribui por meio da formação de coágulo e, 
quando necessário, é responsável pela retirada do mesmo. Além 
disso, é responsável também pelo crescimento de novos vasos 

A integridade do endotélio é essencial à regulação do 

perfusão tissular e à proteção contra espasmo, trombose e ate-
rogênese. Entre as múltiplas funções biológicas do endotélio, as 
relacionadas à vasomotricidade incluem: síntese de substâncias 
vasodilatadoras, antiproliferativas e antiagregantes plaquetárias 
como fator de relaxamento dependente do endotélio (EDRF/
NO), fator hiperpolarizante dependente do endotélio (EDHF), 
prostaglandinas e bradicinina, além de síntese de substâncias 
vasoconstritoras, promotoras do crescimento celular e ativa-
doras plaquetárias; síntese de substâncias vasoconstritoras, 
promotoras do crescimento celular e ativadoras plaquetárias, 
como as endotelinas, endoperóxidos cíclicos (prostaglandina 
H

2
 e tromboxano A

2
), leucotrienos, angiotensina II e espécies 

reativas de oxigênio; e receptor-modulador de substâncias 
vasoativas e envolvidas na ativação plaquetária e coagulação, 
como a acetilcolina, serotonina, trombina, nucleotídeos da 
adenosina e vasopressina1.

O relaxamento dependente do endotélio observado sem 
nenhum aumento nos níveis intracelulares de nucleotídeos 
cíclicos (GMPc e AMPc) nas células musculares lisas está 
relacionado à ativação do EDHF, que se apresenta como o 
terceiro mecanismo de vasodilatação dependente do endo-
télio2,3. Assim, o objetivo dessa revisão é discutir a possível 

-
lares mais comuns.

A IDENTIDADE DO EDHF(S)

no controle do tônus vascular, a identidade química do EDHF 
até hoje é desconhecida e a possibilidade da existência de 
vários EDHFs já foi levantada. Alguns estudos apontam os 
ácidos epoxieicosatrienoicos, metabólitos do ácido araquidô-
nico derivados da citocromo P450 monoxigenase, como pro-
váveis candidatos. Outros estudos sugeriram que nas artérias 
mesentérica e coronária de rato, o EDHF seria a anandamida, 
um derivado do ácido araquidônico suspeito de ser o ligante 
endógeno dos receptores canabinoide. Finalmente, várias outras 
moléculas, como monóxido de carbono, radicais hidroxil e 
peróxido de hidrogênio, também foram descritas como tendo 
efeitos hiperpolarizantes dependentes do endotélio vascular2,4,5.

PAPEL FISIOLÓGICO E AÇÕES MEDIADAS PELO EDHF

As respostas mediadas pelo EDHF são os relaxamentos 
dependentes de endotélio resistentes à inibição de NOS e COX, 
em que não estão envolvidos metabólitos do ácido araquidônico 
e NO residual, ou armazenados, H

2
O

2
, CO, H

2
S ou CNP e que 

exigem a ativação dos canais endoteliais K
Ca

6.
A hiperpolarização ocorre pela ativação da bomba Na+/

K+, ou de canais de potássio ATP-sensitivos ou ativados por 
Ca2+ na membrana das células musculares lisas vasculares 
(CMLV), diminuindo a concentração de Ca2+ no interior da 
célula muscular lisa do vaso. A contribuição do EDHF na va-
sodilatação mediada pelo endotélio no sistema arterial aumenta 
à medida que o diâmetro do vaso diminui. Em contraste, a con-
tribuição do NO para vasodilatação diminui com a diminuição 
do diâmetro do vaso. Sendo assim, o EDHF contribui pouco 
para a dilatação dependente do endotélio em aorta; entretan-
to, é responsável por ao menos 50% da resposta dilatadora 
nas artérias médias (como as artérias mesentéricas com um 
diâmetro inferior a 500 mm) e o principal fator vasodilatador 
em arteríolas de resistência com diâmetro inferior a 100 mM2.

CANAIS DE POTÁSSIO ATIVADOS POR CÁLCIO (K
CA

)

Três subtipos de canais K
Ca

 de grande (BK
Ca

), média 
(IK

Ca
) e de pequena condutância (SK

Ca
 ou K

Ca
) estão presentes 

e subcelular.
Os canais BK

Ca
 estão expressos virtualmente em todas 

as CMLV e em menor quantidade nas células endoteliais 
(CE), sendo observadas apenas em potenciais de membrana 
muito positivos6-8. Nas CMLV, os canais BK

Ca
 geralmente são 

ativados pelo aumento de cálcio intracelular ou pela liberação 
de cálcio pelo retículo sarcoplasmático6,9. Estes canais estão 
frequentemente colocalizados em discretas áreas do retículo 
endoplasmático e formam um complexo de sinais físicos 
associados com canais catiônicos, como o TRPC1(receptor 
canônico de potencial transitório 1), ou indiretamente associado 
com TRPV4 (receptor vaniloide de potencial transitório 4)6.
Da mesma forma, em CMLV saudável e recentemente isola-
das, há raras ou ausência de expressão de canais IK

Ca
6,10. Por 

outro lado, canais IK
Ca

 e SK
Ca

 são expressos nas CE7,8, porém 
apresentam uma grande diferença na distribuição espacial. Os 
canais SK

Ca
 são distribuídos sobre a membrana plasmática com 

preferencial localização nas junções da CE e caveolina e estão 
associadas a várias conexins. Os canais IK

Ca
 são localizados 

preferencialmente dentro das projeções do endotélio através da 
lâmina elástica interna nos locais de junções mioendoteliais11,12.
Agonistas que estimulam receptores acoplados à proteína G 
(RAPGs) e compostos, como o ionóforo de cálcio (A23187), 
tapsigargin e ácido ciclopiazônico evocam respostas mediadas 
pelo EDHF. Estas substâncias compartilham a propriedade 
de aumentar as concentrações intracelulares de Ca2+ e ativam 
canais endoteliais SK

Ca
 e/ou canais IK

Ca
, ativadores não especí-
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os canais IK
Ca

 e SK
CA

, mas não os canais BK
Ca

 do músculo 
liso vascular, hiperpolariza as CE e produz hiperpolarização 
dependente de endolélio6,7,13. Resultados similares a este foram 
obtidos com um análogo mais potente do 1-EBIO (1-ethyl-2-
benzimidazolinone), como o DC-EBIO (5,6-dichloro-EBIO) 
ou NS-309, e com derivados do agente neuroprotetor riluzole 
como SK-20 ou SK-31, indicando que a ativação dos canais 
de potássio ativados por cálcio e/ou hiperpolarização da CE 
extrai respostas mediadas pelo EDHF. A hiperpolarização das 
CE favorece a entrada de Ca2+, aumentando a força motriz deste 
íon14. Portanto, os canais de potássio ativados por cálcio nas CE 
não são os únicos responsáveis pelas respostas mediadas pelo 
EDHF, mas contribuem para a ativação de enzimas sensíveis 
ao cálcio como as eNOS, gerando, assim, NO15.

HIPERPOLARIZAÇÃO DA MUSCULATURA LISA VASCU-
LAR

O mecanismo básico da resposta mediada pelo EDHF 
pode ser separado em dois estágios, de acordo com o local onde 
o evento ocorreu, dentro da CE ou da CMLV, conforme ilustra 

CMLV possuem canais de Ca2+ sensíveis à voltagem (v Ca2+) e 
a queda no potencial da membrana causa o fechamento destes 
canais, levando ao relaxamento (III)16.

Há quatro possíveis vias para o EDHF: 1. Produtos do 
+); 3. H

2
O

2
 e 4. 

Peptídio natriurético tipo C (PNC). 1. Produto do citocromo 
P450: o aumento de Ca2+ na CE ativa a fosfolipase A

2
 (PLA

2
)

para liberar ácido aracdônico (AA), substrato da superfamília 
das CYP450, a partir dos fosfolipídios (PL). O ácido epoxeico-
satrienoico (EETs), produto gerado a partir do AA, ativa direta-
mente os canais de K

Ca
 na CMLV, induzindo o relaxamento. 2. 

Ca
 pode resultar em aumento de 

K+ extracelular, causando hiperpolarização da CMLV por meio 
da ativação dos canais Na+/K+ – ATPase sensível à ouabaína 

ir
. 3. H

2
O

2
: o aumento 

de Ca2+ na CE ativa enzimas que produzem ânions superóxi-
do (O

2
-) como um subproduto. Superóxido dismutase (SOD) 

acelera a dismutação de O
2

- em H
2
O

2
e molécula de oxigênio. 

H
2
O

2
ativa os canais de K

Ca
 e causa hiperpolarização, seguida 

de relaxamento. 4. A estimulação das CE pelo agonista poderia, 

nas CMLV parece estar associada com o receptor do peptídeo 
natriurético do subtipo C (RPN-C) seguido da ativação dos 
canais K

ir
 dependente da proteína G

1
 (GIRK) e canais Na+/

K+ – ATPase, o que gera uma hiperpolarização e consequente 
relaxamento. As junções gap mioendoteliais (JGME) fornecem 
os meios pelos quais a hiperpolarização das células endoteliais 
seja transferida para as CMLV. Estas junções facilitam a difu-
são do EDHF das CE para as CMLV ou devem servir também 
como canais de transdução de sinal elétrico16.

EDHF E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

entre a liberação dos fatores relacionados à vasomotricidade, 
sendo a produção dos fatores relaxantes a mais importante, 
sobrepujando o efeito dos agentes contráteis. No entanto, em 
diversas condições patológicas, esse equilíbrio é alterado, com 
uma consequente atenuação dos efeitos vasodilatadores do 
endotélio. Essa diminuição aparente do relaxamento vascular 
dependente dos fatores endoteliais é chamada de disfunção 
endotelial. Os mecanismos sugeridos como possíveis respon-
sáveis pela disfunção endotelial são os seguintes: diminuição 
na liberação de NO, prostaciclina e/ou EDHF; sensibilidade 
diminuída do músculo liso vascular ao NO, prostaciclina e/ou 
EDHF; disfunção na via de transdução de sinais dos fatores 
relaxantes endoteliais; aumento da produção de PGH2, trom-
boxana A2, endotelina-1 e/ou dos ânions superóxido2.

HIPERTENSÃO E EDHF

Os mecanismos implicados na disfunção endotelial en-
contrada na hipertensão são multifatoriais e parecem depender 
do tipo de hipertensão desenvolvida, da sua duração e do leito 
vascular estudado. Os seguintes mecanismos foram propostos: 

Figura 1. Ações mediadas pelo EDHF que levam ao relaxamento da 
musculatura lisa vascular (Adaptado de Luksha, 2009)(16)

O agonista dependente de endotélio (A) ativa os re-
2+ e 

síntese de EDHF. Junto com a síntese de EDHF ocorre também 
a hiperpolarização da CE, uma vez que o Ca2+ ativa os canais 

de K (I). O EDHF se difunde para as CMLV, ativa os canais 
K

Ca
 e causa a hiperpolarização dependente de endotélio (IIa). 

O EDHF pode ativar também uma nova família de canais de 
2+ para as 

CMLV. Este Ca2+ na CMLV estimula os receptores rianodina 
localizados no retículo sarcoplasmático (RS), gerando pequena 
quantidade de Ca2+ que ativa canais K

Ca
 adjacentes, os quais 

se abrem, causando hiperpolarização da membrana (IIb). As 
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1) Diminuição na liberação de NO, prostaciclina e/ou EDHF; 
2) sensibilidade diminuída do músculo liso vascular ao NO, 
prostaciclina e/ou EDHF; 3) disfunção na via de transdução 
de sinais dos fatores relaxantes endoteliais; 4) aumento da 
produção de PGH2, tromboxana A2, endotelina-1 e/ou dos 
ânions superóxido.

Embora os mecanismos envolvidos no prejuízo do 
relaxamento dependente do endotélio presente na hipertensão 
possam variar, alguns autores têm mostrado a importância da 
hiperpolarização mediada pelo EDHF em artérias mesentéri-
cas de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Goto et al.17

mostraram em ratos SHR que tanto os antagonistas do receptor 

hiperpolarização pelo EDHF, o que levanta a possibilidade de 
que o bloqueio do sistema renina-angiotensina, além de baixar 
a pressão arterial, também pode ser importante na reversão da 
disfunção endotelial na hipertensão17. Já em ratos hipertensos 
transgênicos ((mREN-2)-27), nenhuma alteração na vasodi-
latação mediada pelo EDHF foi observada, mostrando que as 
mudanças no sistema EDHF podem não estar presentes em 
todos os modelos e/ou tipos de hipertensão18.

-
tadas em outros modelos de disfunção endotelial com ou sem 
hipertensão. Em animais com albuminúria propensos à hiper-
tensão, um comprometimento da resposta dilatadora ao EDHF 
está presente em coronárias, mas não na artéria mesentérica, 

Além disso, em ratos hipertensos com uremia ou não, o sistema 
EDHF encontra-se prejudicado de forma semelhante19,20.

Estudos utilizando modelos de hipertensão induzida por 
dieta rica em sal mostraram que o EDHF pode compensar a 
perda de óxido nítrico e preservar o relaxamento dependente do 
endotélio em resposta à acetilcolina em artérias mesentéricas 
de resistência. Esta observação suporta o conceito de que o 
EDHF pode servir como um importante mecanismo compen-
satório em artérias expostas à hipertensão21. Esta observação 
leva ao pensamento de que em 

22.

DIABETES E EDHF

Defeitos no sistema EDHF têm sido relatados em 
pacientes diabéticos e ratos com diabetes experimental. O 
diabetes parece prejudicar o sistema EDHF, especialmente 
em artérias de pequeno porte, onde desempenha um papel 
importante. Alguns estudos têm relatado o prejuízo na vaso-
dilatação mediada pelo EDHF em artéria peniana de pacientes 
diabéticos e em pequenas artérias mesentéricas e coronárias de 
ratos diabéticos23,24.

A natureza exata das alterações do EDHF no estado 
diabético não é clara; evidências sugerem tanto a diminuição 
quanto aumento do EDHF no diabetes. Uma análise mais atenta 

da literatura revela uma segregação por espécie dos resultados 
obtidos em diversos estudos; que a atividade do EDHF é pre-
judicada em ratos e seres humanos diabéticos, enquanto em 
camundongos diabéticos sua atividade encontra-se inalterada 
ou aumentada.

O dano seletivo em pequenos vasos de resistência, por 
redução da atividade do EDHF em pacientes com diabetes, pode 
determinar o mecanismo para as complicações microvasculares 
comumente observadas no diabetes. A redução na atividade 
do EDHF nos vasos de resistência já foi notada em diferentes 
modelos de diabéticos tipo I e tipo II, incluindo diabetes indu-
zida por estreptozotocina (STZ), por dieta e modelos genéticos. 
Além disso, redução na atividade do EDHF também tem sido 

por agonista, atribuído ao EDHF, em artéria peniana humana, 
foi alterado em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 225.

Doenças, como o diabetes, podem afetar a vasodilata-
ção dependente do endotélio mediada EDHF não só por afetar 
diretamente os canais (SK

Ca
 e IK

Ca
) e as vias (junções gap 

mioendoteliais) que regulam a hiperpolarização dependente do 
endotélio, mas também por alterar a síntese e/ou metabolismo 
dos mediadores químicos do EDHF, como EETs26.

de hidrogênio (H
2
S) na regulação da função cardiovascular 

aumentaram após a demonstração de que H
2
S pode ser gerado 

no tecido vascular e tem efeito dilatador nos vasos sanguíneos 
por meio da abertura de canais de K

ATP
 no músculo liso. Um 

aumento da síntese de H
2
S tem sido relatado em tecidos de ratos 

STZ-diabéticos como uma resposta adaptativa à redução na 
formação de NO e PGI

2
 e, portanto, pode servir para compensar 

a disfunção endotelial nos diabéticos27.

ATEROSCLEROSE E EDHF

As malformações endoteliais presentes na hiperco-
lesterolemia, na menopausa e no envelhecimento podem 
estar envolvidas com o desenvolvimento de lesões vasculares 
ateroscleróticas. Em condições normais o NO funciona como 
um mediador predominante do relaxamento dependente de 
endotélio em aorta ou em outras grandes artérias. Como a 
contribuição do EDHF em vasos de grande condutância é 
negligente, questiona-se o fato de ele estar envolvido no 
desenvolvimento da aterosclerose. No entanto, o comprometi-
mento do relaxamento dependente do endotélio é parcialmente 
compensado pelo EDHF. Em doenças como a aterosclerose e 
hipercolesterolemia, as respostas dilatadoras do EDHF estão 
preservadas ou até mesmo aumentadas, talvez para contrabalan-

NO presente nestas doenças16. Respostas normais à dilatação 
mediada pelo EDHF têm sido relatadas em camundongos 
hipercolesterolêmicos e deficientes de apolipoproteína E 
(ApoE-/-) e ApoE-/- dislipidêmicos28,29. É interessante notar 
que as respostas ao dilatador EDHF foram vistas alteradas em 
artérias gastroepiploica em hipercolesterolêmicos, bem como 
em pacientes idosos, sugerindo que a hipercolesterolemia e o 
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envelhecimento são fatores de risco cardiovascular que afetam 
o sistema dilatador EDHF em humanos, o que parece estar 
envolvendo distúrbios nas funções dos canais K

Ca
16.

Embora não ocorram alterações ateroscleróticas em 
vasos de resistência, lipoproteína de baixa resistência (oxLDL), 
lisofosfatidilcolina (LPC) e hipercolesterolemia por si podem 
contribuir para o surgimento de anormalidades em pequenas 

NO associado à hipercolesterolemia e aterosclerose tenham 
sido propostas como principal causa da disfunção vascular, há 
poucas tentativas no intuito de esclarecer o papel do EDHF, 
o que mostra ser heterogêneo e depender do tipo de vaso, da 
espécie e da gravidade da doença16.

é relatada pela inativação do NO pelos radicais livres derivados 
de oxigênio e que as respostas ao EDHF são resistentes ao 
estresse oxidativo, o EDHF pode servir como um mecanismo 
compensatório para manter a vasodilatação na doença. Além 
disso, a resposta à acetilcolina mediada pelo EDHF é maior 
em artérias renais hipercolesterolêmicas de coelho quando 
comparada em animais normais28, e a hipercolesterolemia não 
prejudica a resposta em pequenas artérias de camundongo29. Em  
um estudo in vitro, no qual foram incubadas artérias coronárias 
isoladas de porcos com LDLox, houve prejuízo na resposta me-
diada pelo NO, porém não interferiu na vasodilatação mediada 
pelo EDHF. Porém, a resposta mediada pelo EDHF mostrou-se 
reduzida em estudo realizado com artérias coronárias de suíno, 
incubado com LPC, um componente encontrado no oxLDL, e 
em estudo realizado com aorta de rato, incubado com LPL, tanto 
a resposta mediada pelo EDHF quanto pelo NO mostraram-se 
prejudicadas16.

Do ponto de vista terapêutico, é interessante mencionar 
que o tratamento crônico com 17 -E2 restaurou o relaxamento 
mediado pelo EDHF em artérias carótidas de coelho por meio 
da ativação dos canais de K+ dependentes de Ca2+ e sensíveis 
a ATP16.

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E INTERVENÇÕES TERAPÊU-
TICAS

As respostas mediadas pelo EDHF são claramente al-
teradas em várias condições patológicas (idade, hipertensão, 

-
quemia e reperfusão, a angioplastia, eclâmpsia, sepse, diabetes 
e outras). Intervenções terapêuticas ou adjuvantes (inibidores 
da enzima conversora da angiotensina, antagonista do receptor 
da angiotensina, estrogênio, ômega-3 ácidos graxos poli-insatu-
rados, derivados fenólicos, potássio e/ou a ingestão de cálcio) 
podem restaurar essas respostas, sugerindo que a melhoria da 

substâncias. No entanto, a melhoria ou o restabelecimento das 

direta de qualquer esforço farmacêutico. 
Da mesma forma, várias estratégias terapêuticas cha-

madas não-farmacológicas, incluindo o exercício físico e 

suplementação com estrógenos, ômega-3 ácidos graxos poli-
insaturados, os derivados fenólicos, potássio e/ou de cálcio, 
ajudam a reverter a disfunção endotelial por intermédio do 
EDHF.

Ativar os IK
Ca

 endotelial e/ou SK
Ca

 ou aumentar a sua 
expressão, bem como melhorar a comunicação mioendotelial, 
por exemplo, aumentando a expressão da conexina(s), podem 
se tornar interessantes alvos terapêuticos6,30.

CONCLUSÃO

Células endoteliais controlam o tônus do músculo liso 
vascular subjacente, liberando várias substâncias vasoativas, 
incluindo NO, ROS, os íons K e metabólitos do ácido araqui-
dônico (por exemplo, a prostaciclina, EEts). Além disso, a 
monocamada endotelial se comporta como um tecido condutor 
de propagação de um sinal elétrico ao longo do eixo do vaso 
sanguíneo por meio de junções homocelulares e ao longo da 
parede vascular por meio de junções mioendoteliais causando 
relaxamento dependente do endotélio, independentemente da 
produção de NO e PGI

2
, e, provavelmente, desempenham um 

espécies animais e em seres humanos. Eles podem agir como 
um “back-up” do sistema, quando o NO é inibido ou reduzido, 
mas isso não é necessariamente relevante. No entanto, muitas 
vezes é difícil chegar a uma conclusão sobre a verdadeira 
importância das hiperpolarizações dependentes do endotélio 

-

compostos mais seletivos, como os inibidores não-peptídicos 
e ativadores de canais SK

Ca
 e IK

Ca
, poderá no futuro permitir o 

bloqueio seletivo da ativação de respostas mediadas pelo EDHF 

no ser humano.
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O endotélio é um órgão que está envolvido em vários processos 

Células endoteliais (CEs) não ativadas expressam atividades 

anticoagulantes, antiaderentese vasodilatadoras, enquanto cé-

lulas endoteliais ativadas expressam atividades pró-adesivas, 

pró-coagulantes e vasoconstritoras. Estas características 

variam em diferentes áreas da árvore vascular, em diferentes 

espécies animais e se expressam em diferentes momentos. 

As CEs demonstraram notável heterogeneidade na estrutura 

e função, pois constantemente moldam-se às necessidades do 

tecido local, adaptando-se a vários microambientes diferentes. 

Portanto,devido ao endotélio ser um órgão tão ativo e complexo 

como qualquer outro órgão do corpo humano, é necessário 

estudar e caracterizar seus componentes isoladamente, pois 

a heterogeneidade das células endoteliais não é somente uma 

caracterização de fenótipos celulares existentes, mas sim uma 

importante propriedade. O objetivo desta revisão é atualizar 
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HETEROGENEIDADE DA CÉLULA ENDOTELIAL COMO PROVÁVEL 
EXPLICAÇÃO PARA A DIVERSIDADE FUNCIONAL E FISIOPATOLÓGICA DA 

REATIVIDADE VASCULAR

1

The endothelium is an organ involved in several physiological 

endothelial cells express anticoagulant activity, non-adhesion, 

and vasodilators, while non-activated endothelial cells (ECs) 

express pro-adhesive activities, procoagulant and vasoconstric-

tor. These characteristics vary in different areas of the vascular 

tree in different animal species and are expressed at different 

times. The ECs demonstrate remarkable heterogeneity in struc-

ture and function, for they constantly shape themselves to the 

needs of the local tissue adapting themselves to many different 

microenvironments. Therefore, because the endothelium is an 

organ as active and complex as any other organ in the human 

body, it is necessary to study and characterize its components 

separately, since the heterogeneity of endothelial cells is not 

only a characterization of existing cellular phenotypes, but in-

deed an important property The aim of this review is to update 

in the adjustment of hemostasis and the pathophysiology of 
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Oendotélio forma o revestimento interno de vasos 
sanguíneos e é um órgão que está envolvido em vá-

tônus vasomotor, o tráfego de células sanguíneas, equilíbrio 
hemostático, permeabilidade, proliferação, imunidade inata e 

Células endoteliais(CEs) não são inertes, mas sim altamente 
ativas metabolicamente. As células endoteliais não ativadas 
expressam atividades anticoagulantes, antiaderentes, e vasodi-
latadoras, enquanto células endoteliais ativadas expressam ati-
vidades pró-adesivas, pró-coagulantes e vasoconstritoras. Estas 
características variam em diferentes áreas da árvore vascular, 
em diferentes espécies animais e se expressam em diferentes 
momentos. O objetivo desta revisão é atualizar os conceitos 

Res. 20071; Aird WC, Circ. Res. 20072; Aird WC, Circ. Res. 
20063; Aird WC, Pharmacol Rep. 20084.

HISTÓRIA

Os primeiros cientistas a pesquisarem a vasculatura 
foram Hipócrates e Galeno, que achavam que se tratavam de 

que as artérias continham ar e espíritos vitais, visto que as veias 
carregavam o sangue que era formado no fígado. Esta teoria 
dominou por cerca de 1500 anos, até que William Harvey 
contrariou a hipótese de Galeno em 16281.

William Harvey fez uma série de experimentos em cães 
para demonstrar que as artérias e veias estão conectadas e que 
o sangue está contido em uma circulação fechada. Ele também 
supôs a existência dos capilares, mesmo não os visualizando 
diretamente. E isso só foi possível em 1661, com o benefício 
da microscopia composta, quando Marcello Malpighi observou 
os capilares sanguíneos1.

Em 1865, Wilhelm His determinou o termo endotélio 
para diferenciar o revestimento interno das cavidades do corpo 

sanguíneos, vasos linfáticos e cavidades mesoteliais, e, mais 
tarde, incluiu somente a camada de células de revestimento dos 
vasos sanguíneo e linfáticos1.

Nas décadas de 1950 e 1960, houve uma grande abertura 
para o endotélio devido ao uso de Microscopia Eletrônica (ME), 
revelando pela primeira vez a existência de heterogeneidade 
estrutural5.

Uma nova era da Biologia Molecular, nas décadas de 
1970 e 1980, foi caracterizada pelo primeiro isolamento e carac-
terização das células endoteliais em cultura. Embora a maioria 
dos grupos de pesquisa focasse em cultura de célula endotelial 
humana da veia umbilical, um pequeno grupo utilizou a imuno-
histoquímica para caracterizar o endotélio vivo, relatando que 
diferentes leitos vasculares expressam diferentes proteínas, ou 
seja, o endotélio intacto exibia a diversidade ultraestrutural e 
heterogeneidade molecular6,7.

CÉLULAS ENDOTELIAIS

Durante muitos anos, o endotélio era visto como uma 
membrana inerte, cuja função principal era regular a per-
meabilidade da parede dos vasos sanguíneos. Por volta de 
1896,vonReckingausen demonstrou que os vasos não eram só 
tuneis, mas sim que estavam recobertos por verdadeiras células, 
e, em 1891, Heidenhahn o descreveu como um órgão secretor. 
Atualmente, o endotélio é considerado como um órgão dinâ-
mico, heterogêneo e que possui funções secretoras, sintéticas, 
metabólicas, imunológicas e cuja alteração é determinante no 
curso de algumas doenças8,9.

O endotélio é um órgão expansivo e distribuído espa-
cialmente, forma o revestimento interno dos vasos sanguíneos, 
pesa aproximadamente 1Kg em um humano de tamanho médio, 
cobre uma superfície entre 4000 e 7000 m2 e é composto por 
aproximadamente 1 a 6x1013 células4,9.

A camada endotelial surge do mesoderma por meio da 
diferenciação de hemangioblastos e/ou angioblastos. No en-
tanto, outras linhagens celulares podem se transdiferenciar em 
células endoteliais, e células endoteliais em outras linhagens4,10.

O endotélio tem um papel importante em muitas funções 

de células sanguíneas, equilíbrio hemostático, permeabilidade, 
medeia a formação de novos vasos sanguíneos, imunidade inata 
e adaptativa, contribuindo para o equilíbrio de mediadores anti-

de antígeno1,3.
Do ponto de vista funcional, o endotélio apresenta uma 

notável divisão de trabalho. Por exemplo, o endotélio arteriolar 
é o principal responsável por mediar o tônus vasomotor, o 
endotélio em vênulas regula o tráfego de leucócitos, células 
endoteliais capilares exibem propriedades de barreira órgão-

equilibram a hemostasia local por meio da expressão de padrões 
8,11.

Cada leito vascular tem propriedades estruturais e fun-
cionais únicas, e uma compreensão destas levam a importantes 

2.

fenótipos das células endoteliais são diferencialmente regu-
lados no espaço e no tempo, dando origem ao fenômeno de 
heterogeneidade da CE1.

Uma estratégia muito usada para documentar a hetero-
geneidade da CE é cultivar as células colhidas de diferentes 
leitos vasculares, utilizando-as para avaliar as diferenças no 
gene ou expressão proteica, atividade da enzima ou de vias 
de sinalização12.

vasos sanguíneos (na saúde e na doença) e testadas para a 
expressão do gene por meio da análise seriada da expressão 
gênica (SAGE), hibridização subtrativa ou análise de DNA 
microarray. No entanto, mesmo com a obtenção rápida de 
resultados, as CEs podem sofrer deriva fenotípica1,13.
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Estudos com análises in vitro, embora interessantes 
e potencialmente importantes, devem ser interpretados com 
cautela, pois as CEs quando removidas de seu microambiente 

e podem sofrer deriva fenotípica. Uma estratégia para aproxi-
mar as condições normais é mimetizar este microambiente, 
por exemplo, com o ajuste de parâmetros hemodinâmicos 

in vivo, quando in vitro1,14.

O CONCEITO DE HETEROGENEIDADE

Na prática diária observa-se que muitas doenças estão 
restritas a determinados leitos vasculares, por exemplo, a 
participação das plaquetas na patogênese da trombose arterial 
ou venosa é diferente. As células tumorais mostram uma pre-
dileção para proliferar-se por determinados leitos vasculares 

apresentam-se bem estabelecidos, como é o caso da diminuição 

de coagulação (SC), observa-se uma marcada variação regio-
nal na expressão da doença e, geralmente, o evento trombose 
episódico está localizado em um único vaso1,15.

-
tório à beira do leito se relaciona com a noção mal concebida 
de que todas as células endoteliais são iguais. A busca por um 
fenótipo comum ou universal provou ser ilusória e até mesmo 

ponto de vista anatômico o endotélio representa o revestimento 
interno celular da vasculatura. No entanto, existem exemplos 
de mimetismo vascular em que outros tipos de células, por 
exemplo, o trofoblasto forma o revestimento interno dos vasos 
sanguíneos. Muitas das características ultraestruturais do endo-
télio, como os corpos de Weibel-Palade ou fenestrações, não 
estão presentes em todas as células endoteliais. Outras estrutu-

4.
A “indefinição” do endotélio reflete a sua grande 

heterogeneidade na estrutura e função. Em última análise, o 

função, mas sim pelo seu enorme repertório comportamental. 
Heterogeneidade fenotípica não é apenas um descritor, mas é, 
em si, uma propriedade essencial do endotélio. Futuros avanços, 
no diagnóstico e tratamento, dependerão de uma compreensão 

fenótipos de células endoteliais na saúde e na doença?; 2) Quais 
são os mecanismos centesimais de heterogeneidade CE? e; 3) 
Quais são os mecanismos evolutivos da diversidade fenotípica?4

A HETEROGENEIDADE DA CÉLULA ENDOTELIAL

O formato das células varia através da árvore vascular. 
Apesar das CEs serem tipicamente planas, elas são redondas 
ou cuboides em vênulas endoteliais altas. A espessura delas 
varia de menos de 0,1µm em capilares e veias para 1µm na 

-

remodelamento estrutural endotelial reversível em resposta à 
tensão de cisalhamento hemodinâmica16.

A heterogeneidade funcional das CEs é notada devido 
às muitas funções que estas desempenham, a maioria das 

sanguíneos ou leitos vasculares1.
Uma das características do endotélio é ser semiper-

e solutos para dentro e fora do sangue. Nos capilares, sob 

1.
As CEs participam da endocitose e também da transci-

tose, que rege a transferência transcelular de moléculas através 
do endotélio. Elas possuem fossas recobertas por clatrina, 
vesículas revestidas por clatrina, corpos multivesiculares e 
lisossomos, que representam componentes estruturais da via 
endocítica17.

Dois tipos principais de junções intercelulares são 
reconhecidos no endotélio: junções de oclusão, que são nor-

junções de adesão. As junções de oclusão formam uma barreira 
ao transporte entre células endoteliais e ajudam a manter a 
polaridade entre a célula luminal e abluminal próxima da CE1.

através da árvore vascular. Em grandes artérias, as CEs mos-
tram um sistema desenvolvido de junções de oclusão, como 
pode ser previsto pela função de canalização destes vasos e 

quando comparadas com capilares e são frouxas nas vênulas. 
A natureza desorganizada das junções de oclusão em vênulas 

-
mento de leucócitos e componentes do plasma. Em contraste, 
a barreira hematoencefálica, que protege o tecido neural de 

muito desenvolvidas e baixa permeabilidade18.
O endotélio pode ser contínuo, este sendo fenestrado ou 

não fenestrado, ou descontínuo. O endotélio contínuo fenestra-

solutos pequenos, mas não macromoléculas, e ocorre em locais 

transporte transendotelial, incluindo capilares de glândulas 
exócrinas e nas endócrinas, na mucosa gástrica e intestinal, 
plexo coroide, glomérulos, e uma subpopulação de túbulos 
renais. E o endotélio contínuo não fenestrado é encontrado nas 
artérias, veias e capilares do cérebro, pele, coração e pulmão. O 
endotélio descontínuo é encontrado em certos leitos vasculares 
sinusoidal, principalmente no fígado. Há evidências crescentes 

-
nese e no período pós-natal. E também moduladas na doença1.
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Toda CE é semelhante a uma miniatura adaptativa não-
linear de um dispositivo de entrada/saída. A entrada tem início 
no ambiente extracelular e consiste em forças biomecânicas 
(por exemplo, tensão de cisalhamento e tensão cíclica) e bio-
químicas (por exemplo, pH, fatores de crescimento, citocinas, 
quimiocinas, hormônios, óxido nítrico, oxigênio e espécies 
reativas de oxigênio). A saída representa o fenótipo celular 
e pode ser representada como a mudança na forma da célula, 

apoptose, o tônus vasomotor, equilíbrio hemostático, libera-

leucócitos. A entrada é ligada à saída por vias de sinalização 
que normalmente começam na superfície da célula e terminam 

gênica1,13,15.
Devido às CEs serem capazes de interagir com o micro-

ambiente e ao sinal de entrada variar no espaço e no tempo, os 
fenótipos das CEs exibem marcada heterogeneidade espacial 

heterogeneidade estrutural e funcional do endotélio. No en-
tanto, há também evidências de que certas propriedades locais 

forma que sua manutenção não é mais dependente de sinais do 
meio extracelular. Porém, a importância do microambiente na 
manutenção da heterogeneidade endotelial é evidenciada pelo 
notável grau de deriva fenotípica que ocorre quando as CEs 
são removidas do seu ambiente de tecido nativo e cultivadas 
in vitro. Com relação ao endotélio, as mudanças epigenéticas 
são conhecidas por desempenhar papéis-chave na mediação da 

local durante o desenvolvimento embrionário1,7.
A heterogeneidade fenotípica pode proporcionar pelo 

acordo com as diversas necessidades dos tecidos subjacentes 
em todo o corpo e prover o endotélio com a capacidade de 
adaptação aos diferentes microambientes1.

Em última análise, há forte evidência para fundamentar 
o papel dos mecanismos ambiental e de epigenética na media-
ção da heterogeneidade da CE, criando, assim, um equilíbrio 
entre a estabilidade e plasticidade na expressão gênica e fenó-
tipo. Ou seja, enquanto alguns genes são sensíveis a alterações 
no microambiente, outros são programados epigeneticamente. 
Quando se trata do papel do endotélio na doença, os termos 
mais comumente utilizados são ativação da célula endotelial 
e disfunção da célula endotelial. Cada um destes termos foi 
introduzido nos anos 1980, mas com os avanços na área nos 

7.
Pober&Gimbrone foram os primeiros a demonstrar 

um marcador de CE6. Em 1986, Cotran et al.19descreveram
a ativação do endotélio in vivo. Segundo essa visão, CEs em 
repouso expressam um anticoagulante, antiadesivo e fenó-
tipo vasodilatador, enquanto CEs ativadas expressam pró-
coagulantes, pró-adesivo e propriedades vasoconstritoras. No 

entanto, a ativação da CE não é um fenômeno tudo ou nada, 
pelo contrário, de acordo com a heterogeneidade, as CEs apre-
sentam um espectro de resposta. Além disso, normalmente, as 
CEs são muito ativas, sensíveis e responsivas aos estímulos no 
ambiente extracelular6,19.

Existem atualmente alguns testes para diagnosticar 
disfunção endotelial e o mais comum é a utilização de estudos 

um alvo terapêutico interessante, pois as células estão expostas 
aos agentes administrados sistematicamente, são maleáveis e, 
portanto, passíveis de modulação terapêutica6.

MECANISMOS DE HETEROGENEIDADE DAS CÉLULAS 
ENDOTELIAIS

Qualquer consideração sobre os mecanismos subja-
centes à heterogeneidade endotelial é mais bem enquadrada 
em torno do debate, consagrado pelo tempo, entre cultura 
(“nurture”) versus natureza (“nature”)7.

O primeiro (“nurture”) é um mecanismo dependente 
de fenótipos localizados de células endoteliais, que pode ser 
iniciado e mantido por sinais que residem no meio extracelular. 
O endotélio é análogo a um leitor de código de barras, sempre 
fazendo um inventário de seu meio ambiente extracelular no 
lado luminal (sangue circulante e dos seus componentes), o 
lado abluminal, e nas junções endoteliais. Estímulos ambien-

Forças biomecânicas incluem cisalhamento e tensão. Exemplos 
de sinais bioquímicos incluem oxigenação, pH, fatores de 
crescimento, citocinas, quimiocinas, hormônios, proteases de 

-
mento e componentes da matriz extracelular (ECM). O segundo 
mecanismo (“nature”) subjacente da heterogeneidade da célula 

Uma característica importante deste mecanismo é ser reversível, 
altamente dinâmico, e as características podem mudar com o 
envelhecimento e/ou doença. É importante ressaltar que eles 
podem ser passíveis de manipulação terapêutica. Com relação 
ao endotélio, as mudanças epigenéticas são conhecidas por 
desempenhar um papel chave na mediação da determinação 

desenvolvimento embrionário7.
Em última análise, há fortes evidências que suportam um 

papel para ambos os mecanismos (ambiente e epigenética) em 
mediar a heterogeneidade da célula endotelial, criando, assim, 
um equilíbrio entre estabilidade e plasticidade na expressão dos 
genes e do fenótipo. Em outras palavras, ao passo que certos 
genes são sensíveis a alterações no microambiente, outros fo-
ram epigeneticamente programados. Pode-se argumentar que 
as artérias e veias exibem funções estereotipadas em ambientes 

programas de genes hereditários em vasos de condutância. Em 
contraste, o endotélio capilar medeia troca de nutrientes e gases 
entre o sangue e o tecido subjacente, e está intimamente ligado 
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às necessidades do ambiente local. Dada a dinâmica notável 
espacial e temporal do microambiente do tecido, a plasticidade 
das células endoteliais microvasculares pode otimizar a sua 
capacidade de sincronização com o ambiente local7.

REGULAÇÃO AMBIENTAL E GENÉTICA DO FENÓTIPO 
ENDOTELIAL

-
geneidade se desenvolve em parte como resultado da exposição 
da CE a um estímulo ambiental, presente à curta distância, e 
que atua por contato célula-célula. Este fenômeno é conhecido 
como transdiferenciação9.

A CE da macro e microvasculatura diferem em sua 
propensão para formar estruturas capilares, na síntese de PGI2 
e na expressão de moléculas de adesão em linfócitos. Ou seja, 
a expressão da heterogeneidade da CE depende do tipo e con-
centração dos fatores do meio ambiente e da resposta intrínseca 
de cada CE para esse estímulo. Cada CE teria um dispositivo 
de entrada (input) que aciona uma saída ou resposta (saída). O 
estímulo do microambiente (input) inclui fatores bioquímicos 
e forças biomecânicas, tais como tensão de cisalhamento, o 
estresse longitudinal, hipóxia, glicose citocinas, lipoproteí-
nas, nucleotídeos, o óxido nítrico, interações célula-célula, 
ou hiper-hipotermia. A resposta do endotélio pode ocorrer 

de proteínas, expressão gênica, apoptose e migração), a nível 
de monocamada (alterações na permeabilidade, aumento da 
adesão de leucócitos) e no vaso sanguíneo (aumento do tônus 
vasomotor, a angiogênese, a apresentação de antígenos, a in-

15,20.
O dispositivo de entrada/saída de cada CE é um meca-

nismo complexo de vias altamente reguladas e mediadas por 
receptores. Estudos mostram que nenhuma das CE, mesmo as 
vizinhas, não são completamente idênticas. Assim, o micro-
ambiente extracelular local induz alterações epigenéticas no 
endotélio que são transmitidas por meio de herança mitótica. 
Acredita-se que alterações epigenéticas ocorrem principalmente 
na idade embrionária, também podendo ocorrer no período 
pós-natal devido à idade ou doença9.

HETEROGENEIDADE ENDOTELIAL NA REGULAÇÃO DA 
HEMOSTASIA

-

anticoagulante que inibe a agregação plaquetária e coagulação. 
As células endoteliais sintetizam muitos fatores hemostáticos, 

cuja expressão é altamente regulamentada e depende do estado 
do endotélio. O endotélio intacto normal é antitrombótico e 
quando ativado ou endotélio é lesado, é pró-trombótico9.

O conceito de ativação da CE foi descrito pela primeira 
vez nos anos 80 por numerosos estudos in vitro e, geralmen-
te, associada a um estado de doença. Hoje, o termo ativação 

é considerado como a capacidade de as células endoteliais 
adquirirem novas funções, sem evidência de lesão ou divisão 
celular. No entanto, o conceito de que a célula é ativada ou não 

ampla gama de respostas, b) a ativação de cada CE depende 
da hora e local em que ocorrem, c) indutores, como trombina, 

-
tos diferentes de acordo com o fenótipo da CE. O endotélio é 
altamente adaptável e está constantemente respondendo como 
sensor de alterações extracelular. Sendo assim, seria mais 
sensato evitar falar-se em endotélio ativado ou não ativado, 
mas considerar que um espectro contínuo de ativação ocorre 

mecanismo de transição entre a CE funcional e disfuncional não 
está esclarecido. A disfunção endotelial normalmente começa 

excessiva ou descontrolada por um defeito na regulação da 
8,21.

UMA NOÇÃO DE TROMBOSE COMO DOENÇA ESPECÍFI-
CA DO LEITO VASCULAR

por um delicado equilíbrio entre as forças pró-trombóticas 
e antitrombóticas. Em condições normais, esse equilíbrio é 
regulado por um complexo conjunto de mecanismos pelos 
quais a célula endotelial é um dos principais protagonistas. 
Estes mecanismos são capazes de integrar múltiplos sinais 
para gerar uma resposta, que varia no tempo e no espaço em 
cada segmento do leito vascular, onde a CE é capaz de alterar 
o equilíbrio hemostático de momento a momento em resposta 
às mudanças em seu ambiente local. Os estados congênitos e 
adquiridos de hipercoagulabilidade surgem quando há um de-
sequilíbrio entre as atividades antitrombótica e pró-trombótica 
do plasma, com predominância desta última. Vários estudos 
têm demonstrado que pacientes com variados distúrbios trom-
bóticos, congênitos ou adquiridos têm trombose em um local 

21,22.
A questão fundamental é porque um desequilíbrio sistê-

mico, tal como a falta de um inibidor, é expressa fenotipicamen-
te como trombose local? De acordo com o atual entendimento 
da heterogeneidade endotelial e componentes hemostáticos, 
que variam no tempo e no espaço, estes achados podem ser 
explicados pelo conceito surgido recentemente de hemostasia 

seria responsável por integrar diversos sinais extracelulares e 
gerar uma resposta celular diferente em cada região da vascu-
latura. Além disso, as mudanças locais no fenótipo endotelial 
podem exacerbar alterações sistêmicas que contribuem para 
o fenótipo trombótico. Estudos experimentais sugerem que a 
trombose ocorre em um determinado órgão, como resultado 
de um intrincado mecanismo que envolve fatores genéticos 
e ambientais. O objetivo de pesquisas futuras, então, seria 
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área da vasculatura. Tais pesquisas devem levar em conta não 
apenas os componentes clássicos sintetizados pelo endotélio, 
mas a contribuição relativa de outros fatores locais tais como, 

plaquetas e a liberação de micropartículas8,21.

HETEROGENEIDADE ENDOTELIAL E ATEROSCLEROSE

A aterosclerose é, sobretudo, uma doença das artérias de 
grande porte. Uma questão importante é como as mudanças na 
circulação sistêmica associada à aterosclerose, por exemplo, as 
toxinas do tabaco, colesterol elevado e/ou glicose resultam em 

vasculatura. Uma explicação comum é que os sinais sistêmicos 
são canalizados para lesões locais por diferenças regionais nos 

clínica de que as veias safenas, quando enxertadas na circulação 
coronária, tendem a adquirir propriedades, como as artérias, 
incluindo um aumento da propensão para a aterosclerose. 
Embora os resultados variem entre os estudos, os dados são 
consistentes no apoio à noção de que células endoteliais em re-

aquelas associadas com fatores de risco para aterosclerose)7.
Chi et al.23

-
ferentes, incluindo a artéria coronária e veia safena. Além disso, 
esse estudo ampliou observações conhecidas: (1) oferecendo 
uma observação mais focada no genes relacionados à ateros-
clerose (2); demonstrando relevância funcional da expressão 
diferencial de genes em nível de proliferação celular, (3) subtipo 

resposta a estímulos ateroscleróticos, e (4) validação de um 
pequeno número de genes in situ23. Assim, os dados existentes 

em que ambos os fatores epigenéticos e microambientais de-
sempenham um papel. Segundo este modelo, as diferenças no 
fenótipo mitoticamente hereditárias entre células endoteliais, 
venosas e arteriais, pode fornecer um substrato epigenéticos 
para a aterosclerose (embora seja possível que tais diferenças 
realmente possam proporcionar uma rede de proteção contra 

-
porcionam um nicho microambiental que está preparado para 

estabelecido)7.

DOIS EXEMPLOS DE HETEROGENEIDADE ENDOTELIAL 
BASEADOS EM EXPERIMENTOS DO GRUPO DE PESQUISA

escolhemos dois trabalhos próprios que ilustram o conceito 
de heterogeneidade da reatividade vascular dependente do 
endotélio em artérias caninas e mamárias (direita e esquerda) 
e artéria hepática.

O experimento com as artérias mamárias foi realizado 
na MayoClinic (Rochester, MN), no início da década de 90. 

Em um estudo duplo-cego, artérias caninas direita e esquerda 
foram montadas em um circuito para ensaio biológico, onde o 

o estudo do efeito liberação basal de óxido nítrico em um anel 
de artéria coronária pré-contraído por prostaglandina-2alfa. 
Em 20 experimentos, o relaxamento obtido pelo bioensaio 
da artéria mamária esquerda foi maior do que o relaxamento 

dado experimental é compatível com a reconhecida superiori-
dade da artéria mamária esquerda como a melhor opção para 
a revascularização do miocárdio. Considerando-se as dife-
rentes origens embriológicas das duas artérias, já na ocasião 
especulou-se quanto a um possível fator genético compatível 
com a heterogeneidade endotelial vascular24.

Figura 1. Ensaio biológico de artérias mamárias caninas: A) Porcen-
tagem de liberação maior de óxido nítrico basal; B) Porcentagem de 
relaxamento induzido pela liberação de óxido nítrico basal. (AMI – 

24.

O segundo experimento realizado na década de 2000 
refere-se à investigação da reatividade vascular. Na situação 
de isquemia reperfusão global, tornou-se até um paradigma a 
observação de que a disfunção endotelial da artéria precede 
a disfunção do órgão. No caso da artéria hepática, nenhuma 
alteração da reatividade arterial, dependente ou independente 
do endotélio, foi observada na condição de lesão hepática 
muito bem estabelecida por estudo histológico e determinação 

contrário de outros órgãos vitais submetidos à isquemia/reper-
fusão, a disfunção endotelial da artéria nutriente principal não 
foi o primeiro sítio da lesão de reperfusão25.

CONCLUSÃO

As CEs demonstram notável heterogeneidade na estrutu-
ra e função, pois constantemente moldam-se às necessidades do 
tecido local, adaptando-se a vários microambientes diferentes. 
Portanto,devido ao endotélio ser um órgão tão ativo e complexo 
como qualquer outro órgão do corpo humano, é necessário 
estudar e caracterizar seus componentes isoladamente, pois 
a heterogeneidade das células endoteliais não é somente uma 
caracterização de fenótipos celulares existente, mas sim uma 
importante propriedade.
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Alterações no endotélio vascular pulmonar podem cursar 

mudanças abruptas no funcionamento harmônico do leito 

vascular pulmonar. Essas mudanças podem causar situações 

de aumento de resistência e de pressão da artéria pulmonar 

levando a uma condição de hipertensão pulmonar. Dessa for-

ma, dosagens dos níveis de óxido nítrico pulmonar por meio 

do condensado do exalado pulmonar podem ser interessantes 

por contribuir para o ajuste da melhor terapêutica a ser em-

pregada, e auxiliar no diagnóstico de hipertensão pulmonar. 

Algumas terapêuticas inalatórias podem auxiliar no tratamento 

da hipertensão pulmonar, destacando-se, entre elas, o óxido 

nítrico inalado, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina e mil-

rinone inalados na tentativa de reduzir a pressão elevada da 

artéria pulmonar. Cabe às equipes especializadas determinar 

qual o melhor tratamento a ser empregado para cada paciente, 

diante das diversas opções disponíveis. A presente revisão tem 

hipertensão pulmonar embasada em cinco tópicos: 1) O papel 

do óxido nítrico no sistema respiratório; 2) Alguns aspectos 

nítrico na hipertensão pulmonar; 4) O recurso da dosagem de 

nitrito no condensado pulmonar como expressão da microcir-

culação pulmonar e; 5) As opções terapêuticas inalatórias para 

o tratamento da hipertensão pulmonar.

VIVIANE DOS SANTOS AUGUSTO1, GRAZIELA SARAIVA REIS1, DANIELLA ALVES VENTO1

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E HIPERTENSÃO PULMONAR

1

Changes in pulmonary vascular endothelium may cause abrupt 

changes in the harmonious functioning of the pulmonary 

vascular circulation. These changes can lead to situations of 

increased resistance and pulmonary artery pressure leading 

to pulmonary hypertensioncondition. Thus, measurements of 

pulmonary nitric oxide levels by exhaled breath condensate 

may be an interesting contribution to the adjustment of treat-

ment to be employed, and assist in the diagnosis of pulmonary 

hypertension. Some inhalation therapies can assist in the treat-

ment of pulmonary hypertension, such as: inhaled nitric oxide, 

sodium nitroprusside, nitroglycerin and inhaled milrinone in 

an attempt to reduce the increased pulmonary artery pressure. 

This review aims to update aspects of endothelial dysfunction 

nitric oxide in the respiratory system; 2) Some pathophysiolo-

gical aspects of pulmonary hypertension, 3) The role of nitric 

oxide in pulmonary hypertension and 4) The appeal of the 

determination of nitrite in the condensate and pulmonary ex-

pression of pulmonary microcirculation and 5) The inhalation 

therapeutic options for the pulmonary hypertension treatment.
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Nas últimas décadas, o endotélio tem sido visto como 
uma estrutura com ações endócrinas e parácrinas, 
com mecanismos de controle vascular na circulação 

sistêmica, enquanto seu papel sobre o tônus vascular tem sido 
reconhecido. Desde então, algumas linhas de pesquisa têm 

tem seu papel atribuído em particular ao óxido nítrico (NO)1.
Furchgott & Zawadski2, em 1980, mostraram que os 

efeitos vasodilatadores da acetilcolina eram dependentes do 
endotélio vascular e sugeriram a existência de um fator va-
sodilatador dependente do endotélio, então chamado EDRF 
(endothelium-derived relaxing factor)2,3. Esses autores demons-
traram que o EDRF era uma molécula lábil e altamente difusí-
vel, com meia vida curta de apenas alguns segundos, atuando 
no relaxamento do músculo liso dos vasos. Comprovou-se, em 
1987, que o EDRF era realmente o NO4.

O NO é um importante sinalizador celular, sintetizado 
por três diferentes isoformas da óxido nítrico sintase (NOS). 
Duas isoformas são constitutivamente expressadas (NOS 
neuronal ou nNOS, NOS endotelial ou eNOS) enquanto uma 
é induzida (NOS indutível  ou iNOS), em resposta a citocinas 
e endotoxinas, entre outros estímulos1. No entanto, essas três 
isoformas são encontradas no sistema respiratório, onde podem 
cooperar para a regulação do tônus da musculatura lisa das vias 

5,6.
O NO exalado tem sido considerado como um potencial 

biomarcador de lesão pulmonar7. A mensuração da vasorea-
tividade pulmonar tem importância não somente na lesão de 
isquemia-reperfusão, mas também em pacientes com hiperten-
são pulmonar (HP), sepse e síndrome da angústia respiratória 
aguda8. A presente revisão tem como foco o papel do NO na 
disfunção endotelial associada à HP.

ÓXIDO NÍTRICO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO

Há cerca de 20 anos, a pequena e simples molécula de 
NO era conhecida somente como um poluente nocivo ao meio 
ambiente, presente na fumaça do cigarro, em exaustores de 
automóveis e em combustíveis fósseis, destruindo a camada de 
ozônio e provocando chuva ácida4. Com as descobertas atuais, 
passou a ser vista como uma molécula endógena essencial na 

respiratório9.
O NO endógeno é um importante sinalizador celular, 

derivado do processo de oxidação e desaminação da L-arginina 
em citrulina e NO, por meio de um sistema de enzimas chama-
das óxido nítrico sintases (NOS)9,10. Três isoformas de NOS são 
descritas5,9,10. Duas delas são constitutivas: a neuronal (NOS1 
ou nNOS) e a endotelial  (NOS3 ou eNOS), que se encontram 
ancoradas na membrana plasmática e produzem NO em pe-

de cálcio (Ca++)– calmodulina. A terceira forma é a induzida 
(NOS2 ou iNOS) que, independentemente da concentração 
de Ca++ intracelular, é expressada no organismo mediante 

toxinas bacterianas), e é responsável pela produção de grandes 
quantidades de NO11,12. No entanto, essas três isoformas são 
encontradas no sistema respiratório, onde podem cooperar para 
a regulação do tônus da musculatura lisa das vias aéreas e para 

5,6.
No sistema respiratório funciona como broncodilatador 

ao agir como neurotransmissor da parcela broncodilatadora do 
sistema não-adrenérgico não-colinérgico (NANC) em oposição 
aos estímulos colinérgicos broncoconstritores. Por outro lado, o 
NO produzido pelo epitélio brônquico possui ação relaxadora 
da musculatura brônquica. Ao ser produzido também pelo en-
dotélio vascular pulmonar, o NO tende a provocar vasodilatação 
na mucosa brônquica13.

Três aspectos físicos-químicos do NO determinam o 
papel crucial no trato respiratório e circulação pulmonar, que 
tem levado ao desenvolvimento de novas direções diagnósticas 
e terapêuticas: a reação cinética do óxido nítrico e oxigênio 
na fase gasosa é lenta, produzindo baixa concentração de NO; 
possui alta capacidade de difusão; e tem rápida reação com a 
hemoglobina. Todos esses fatores levam à rápida remoção do 
NO dos pulmões sem efeito sistêmico. Então, a manutenção e 
compreensão do NO nas vias aéreas e no tecido pulmonar são 
principalmente ditadas pela ligação do NO com a hemoglobina 
intravascular14.

Concentrações altas de NO na árvore traqueobrônquica 
induzem à hiperemia, exsudação plasmática, secreção de muco 
e proliferação linfocitária (TH

2
), os responsáveis pela prolife-

ração eosinofílica, em uma sequência de acontecimentos que 
13.

HIPERTENSÃO PULMONAR(HP)

A HP é uma doença grave e sua patogênese permanece 
pouco estudada. É uma doença rara, de etiologia desconhecida, 
que leva à hipertensão dos capilares pulmonares, com prejuízo 
tanto na hemodinâmica pulmonar quanto no crescimento dos 
vasos. Ela também pode estar associada a doenças conhecidas 
como colagenoses e hipertensão do sistema porta, mas, na 

HP primária15.
Estudos recentes apontam para uma etiologia multifa-

da HP. O “shear stress” gerado na parede vascular aumenta 

com aumento de substâncias oxidantes, moléculas de adesão, 
espécies reativas de oxigênio (ROS), citocinas, mediadores 

sistema cardiovascular. O cisalhamento na parede vascular e 

estresse oxidativo. Esse mecanismo provoca um desequilíbrio 
entre as substâncias vasodilatadoras (como o NO e prostacicli-
nas) e vasoconstritoras (como a endotelina-1 e tromboxanos), 
levando à disfunção endotelial, estimulando a proliferação e 
hiperplasia de células musculares lisas na circulação pulmonar, 
levando a um estreitamento das artérias pulmonares. A oclusão 
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das artérias pulmonares aumenta a resistência vascular pulmo-
nar e a pressão da artéria pulmonar, levando à HP.  Tanto a 
vasoconstrição quanto a remodelação estrutural das artérias pul-
monares contribuem para o curso da HP. A disfunção endotelial 
também diminui a expressão da eNOS e a produção do NO16.

  Pesquisas mais recentes sugerem que o monóxido 
de carbono (CO), produzido endogenamente pelo grupo das 
hemeoxigenases, também pode estar envolvido na patogênese 
da HP15.

A HP é uma síndrome caracterizada por elevação da 
pressão média da artéria pulmonar acima de 25 mmHg em 
repouso ou 30 mmHg durante o exercício, com pressão de 
oclusão de artéria pulmonar ou pressão de átrio esquerdo me-
nor que 15 mmHg, medidas através do cateterismo cardíaco. 

pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP), calculada a partir 
da velocidade de regurgitação tricúspide e da pressão de átrio 
direito (PAD)17,18.

Na HP podem ser encontrados sintomas como dispneia, 

cardíaco e morte quando não tratada16.
A HP é subdividida como de grau clínico leve/moderado 

ou grave, se os níveis pressóricos estão abaixo ou acima de 
45/50 mmHg, respectivamente. Nos casos de HP leve/mode-
rada, o impacto na função ventricular pode ser controlado por 
medicamentos ou por meio de intervenções direcionadas a 
doença primária, como doenças do sono ou doença pulmonar 
intersticial crônica. Nos casos de HP grave, os níveis pressóri-
cos são semelhantes àqueles presentes na circulação sistêmica, 

o diagnóstico inicial17,18.

HIPERTENSÃO PULMONAR E NO

a HP5,19. A produção endógena de NO pode ser detectada e 
monitorizada no ar exalado de animais e homens20. Nos últimos 
anos, o NO exalado tem se tornado um instrumento valioso de 

pode se tornar importante para avaliação de outras condições 
-

timento do baixo trato respiratório19,21.
A vasoconstrição é provavelmente o maior fator nos 

estágios iniciais da doença ea redução do NO endógeno pode 
contribuir para o seu desenvolvimento19,20. De fato, a nebuliza-
ção com epoprostenol aumenta o NO exalado em pacientes com 
HP, mas não eleva em controles normais, sugerindo que este 
efeito na circulação hipertensiva tem um mecanismo relaciona-
do com o NO. Em contraste, a inibição da enzima conversora de 
angiotensina (ECA) pelo enalapril, usado no tratamento de HP, 
aumenta os níveis de NO exalado em indivíduos normotensos, 
mas não em pacientes com hipertensão sistêmica19.

Medidas diretas do NO exalado em pacientes com HP 
primária têm mostrado níveis similares com controles saudá-
veis, relacionando-se com a capacidade de difusão do pulmão. 
Isto sugere que a liberação basal de NO está ainda presente 
nessa condição patológica. Entretanto, o desenvolvimento da 
HP secundária a doenças sistêmicas (esclerose sistêmica, insu-

da produção de NO exalado no repouso e durante o exercício21.

exalado é negativamente correlacionado com a resistência 
vascular pulmonar e com a baixa tensão de oxigênio venosa 
mista. Similarmente, embora a produção de NO seja geralmente 
aumentada nas vasculites sistêmicas, a redução é observada 
quando se desenvolve HP. Estes achados aumentam a hipótese 
de que o NO expirado pode ser derivado em parte do endotélio. 

liberação do NO endotelial associada com esta condição, ou 
ao aumento da muscularização das artérias pulmonares distais 
(condição tipicamente associada com a HP e que aumentaria 
o NO)22.

Produtos de reações bioquímicas do NO são inversa-
mente correlacionados com as pressões da artéria pulmonar, em 
pacientes com HP primária e, com a duração da doença, desde 

NOS3 em pacientes com HP. Baixos níveis de NO exalado em 
pacientes com HP poderiam ser compatíveis com a redistribui-

vasos extra-alveolares22.

CONDENSADO DO EXALADO PULMONAR E NO

Por longo período, a broncoscopia com lavado bronco-
alveolar foi o método mais utilizado para coletar amostras de 

procedimento conduziu a constantes pesquisas com métodos 
menos invasivos e mais fáceis de serem implementados am-
bulatorialmente. Recentemente, houve aumento do interesse 
em se usar o condensado do exalado pulmonar (CEP) como 
um método simples e não-invasivo para coleta de amostras 
do baixo trato respiratório, podendo ser repetido dentro de 

Pode ser obtido com risco mínimo e sem muito inconveniente 
para adultos e crianças23-25.

200 substâncias voláteis e não-voláteis. As pesquisas iniciais 

o NO. O principal componente do CEP é o vapor d’água, mas 
é composto também por aerossóis respiratórios liberados na 

-

Somente uma pequena fração do condensado é derivado de 
partículas respiratórias contendo moléculas não-voláteis (que 
podem ser hidrofóbicas ou solúveis em água)24,26.

Os compostos não-voláteis, como proteínas e sais, são 
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principalmente expirados em pequenas gotas, e diluídos com 
vapor d’água. As substâncias voláteis têm pressão de vapor 
sensível em temperatura corpórea, e podem, portanto,ser ex-
piradas como gases e condensadas durante a coleta do CEP, 
dependendo das suas propriedades físico-químicas27.

O CEP é coletado pelo resfriamento do ar expirado. 
Embora este procedimento ainda não esteja bem estabelecido, 
há fortes evidências de anormalidades na composição do CEP 

aéreas19. O aparelho de coleta é portátil e pode ser usado na 
unidade de terapia intensiva, ambulatorialmente e até mesmo 
em casa. Durante a coleta, o ar exalado é dirigido pra dentro do 
aparelho de resfriamento, resultando na fase sólida ou líquida 
dos constituintes acumulados do ar exalado, dependendo da 
temperatura de condensação. Essas macromoléculas repre-
sentam biomarcadores de muitos processos patológicos dos 
pulmões24,25.

produção endógena pode ser detectada e monitorizada no ar 
exalado de animais e homens. Nos recentes anos, o NO exalado 
tem se tornado um instrumento valioso de diagnóstico e monito-

27.
 A análise do CEP permite, então, diagnosticar e tratar 

muitas doenças pulmonares, incluindo a asma, doença pulmo-

e doenças intersticiais pulmonares, que envolvam estresse 
oxidativo, pela análise da composição do epitélio de reves-
timento do trato respiratório inferior19,28. Vários estudos têm 
demonstrado níveis elevados de óxido nítrico no ar exalado de 

-
monar, incluindo asma, bronquiectasia. Além disso, a terapia 

NO exalado, sugerindo que este pode ser útil índice de doença 
ativa29. Portanto, o CEP pode ser usado como uma ferramenta 
de investigação epidemiológica, ajudando na compreensão de 
importantes processos patológicos24.

Para mensuração do NO no ar exalado existem duas 
modalidades: “  e “ . O termo online se refere 
à leitura de NO realizada pelo analisador, que ocorre exata-
mente no momento da coleta, com armazenamento dos dados 
na memória do próprio aparelho. Já na modalidade offline, o 
nitrito/nitrato exalado é coletado por meio de um reservatório 
com sistema de condensação, permitindo seu armazenamento 
para posterior análise22.

Dentre os métodos de análise do NO exalado, o método 
da quimioluminescência vem sendo bastante utilizado, devido 
à grande disponibilidade no mercado de aparelhos que utili-
zam essa técnica para dosagem do NO (NIOX® NO analyser 
- Aerocrine, Sweden, LR2000 analyser – Logan ResearchLtd, 
Rochester, UK, ECO Physics NO analyser – ECO – PHYSICS, 
Duernten, Switzerland e Sievers® NO analyser – IonicsInstru-
ment, Boulder, USA)30.

EXPERIÊNCIA DOS AUTORES

A técnica do CEP destaca-se pela possibilidade de ser 
segura, simples e de baixo custo, não necessitando de treino 

apresentando algumas e variadas limitações. Certamente, nas 
técnicas para medida “offline” do NO (nitrito/nitrato no CEP), 
o fator limitante mais importante é o veículo usado para a con-
densação do ar exalado. A grande maioria dos trabalhos utiliza 
o nitrogênio líquido, um gás altamente explosivo, com custo 
elevado e que requer cuidados especiais no seu transporte e 
armazenamento, inviabilizando seu uso em muitos ambientes 
hospitalares. Além disso, a diluição dos biomarcadores nas 
amostras, a contaminação das amostras pela saliva e a tempe-
ratura de condensação também atuam como fatores limitantes31.

Assim, devido à necessidade dispor de uma técnica com 
melhor custo-benefício foram desenvolvidas duas dissertações 
de mestrado no programa de pós-graduação Departamento de 
Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto. Nesses projetos foram testados dois dispositivos mon-
tados artesanalmente em caixas de isopor. Cada dispositivo 
consistiu de uma extensão plástica atóxica e transparente com 
100 centímetros (cm) de comprimento e 0,1cm de espessura, 

condensado exalado. Um bocal foi adaptado ao circuito, para 
que o indivíduo respirasse seu volume corrente (VC) através 
dele. Para a condensação do ar exalado foi utilizado gelo pica-
do com sal grosso (proporção de seis partes de gelo para três 
partes de sal grosso), ou gelo seco com gelo picado, sendo que 

separado do gelo picado. A temperatura nos dois sistemas 
oC e -15º C. Após a 

coleta, as amostras foram armazenadas a -70º C. Participaram 
deste estudo 28 voluntários adultos, de ambos os sexos, com 
idade entre 26 e 71 anos, os quais foram distribuídos em dois 
grupos denominados grupo controle não-cirúrgico (CNC) e 
grupo controle cirúrgico (CC).

Os volumes de CEP coletados nos dois métodos não 
-

alizadas intragrupos (Figura 1) e intergrupos (Figura 2). No 
entanto, foi possível constatar que o método de gelo e sal grosso 
proporcionou a coleta de volumes maiores de condensado 
quando comparado ao método do gelo seco. Esse dado foi 
muito interessante, pois liberou a metodologia da utilização, 
nem sempre disponível, do gelo seco.

Observou-se que no pós-operatório tardio (24 horas) de 
cirurgia valvar, e na cirurgia de revascularização do miocárdio 
(Figura 3) os níveis de NO

2
- exalado diminuíram ou permane-

ainda, valores médios aumentados no pós-operatório tardio de 
pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, quando 
as amostras foram resfriadas com gelo seco (Figura 4). Segundo 
Goldoni et al.26,baixas temperaturas levam à condensação de 
uma grande quantidade de moléculas de água, com consequente 
diluição das concentrações de NO

2
-. As menores temperaturas 
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foram encontradas no resfriamento com gelo e sal grosso, o que 

2
- presentes nas 

amostras coletadas por este método quando comparadas com 
as coletas com gelo e gelo seco, nas quais foram observadas 
as maiores concentrações. 

do exalado. Já em relação ao período em que os pacientes se 
encontravam em ventilação mecânica, o condensado exalado 
não foi coletado para todos os indivíduos, devido a problemas 
com a temperatura de congelamento ou até mesmo com a 
própria metodologia. Por esse motivo, mais ensaios serão 
necessários nessa área para que se descubra o melhor método 
de coleta durante a assistência ventilatória.

OPÇÕES TERAPÊUTICAS INALATÓRIAS PARA A HIPER-
TENSÃO PULMONAR 

A intervenção terapêutica tradicional para a HP foi por 
muito tempo o uso de vasodilatadores intravenosos, como a 
nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio. No entanto, devido 

limitado, surgindo, assim, a necessidade de pesquisas em busca 
de novas opções terapêuticas32. Assim, a partir de 1991, estudos 
mostraram que o uso do óxido nítrico inalado (iNO) era mais 

pela sua ação seletiva sobre a vasculatura pulmonar. A partir 
daí, o iNO passou a ser usado amplamente no tratamento de 
condições clínicas associadas à HP, pois tem ação relaxante 
nas células musculares lisas dos vasos arteriais pulmonares33.

O iNO dilata seletivamente a circulação pulmonar e, ao 
entrar em contato com a circulação sanguínea, o NO é rapida-
mente inativado pela hemoglobina, não havendo vasodilatação 
sistêmica24,33, ao contrário do que ocorre quando há administra-
ção intravenosa de vasodilatadores como nitroprussiato de só-
dio, nitroglicerina e prostacicilina. Esses vasodilatadores agem 
em áreas não seletivas da vasculatura pulmonar, aumentando o 

do shunt pulmonar e reduzindo os níveis de oxigenação arterial5.
O efeito do NO inalado, quando administrado em bai-

xas concentrações (em torno de 20 ppm), é mais pronunciado 
nas áreas ventiladas do pulmão, promovendo a redistribuição 

ventilação-perfusão (V/Q), diminuindo a HP, o shunt intra-
pulmonar e a melhora da oxigenação arterial. Não tem sido 

utilização deve seguir normas rigorosas21.

Figura 1. Volumes de condensado do exalado pulmonar obtidos para 
o grupo cirúrgico (GC) (período pré-operatório)e grupo não-cirúrgico 
(GNC). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão.

Figura 2. Volumes de condensado do exalado pulmonar obtidos para 
o grupo cirúrgico nos períodos pré-operatórioe pós-operatório 24 
horas. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão.

Figura 3. Níveis do NO
2

- do CEP pré e pós-operatório 24h de 
correção valvar com resfriamento com gelo seco e gelo/sal grosso, 
respectivamente.

Esses achados foram muito interessantes, mostrando que 
é possível diminuir o custo-benefício da técnica do condensado 

Figura 4. Níveis do NO
2
- do CEP pré e pós-operatório 24h de cirurgia 

de revascularização do miocárdio com resfriamento com gelo seco e 
gelo/sal grosso, respectivamente.
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O iNO é usado em cardiopatias congênitas, pós-operató-
rio de cirurgia cardíaca, transplante pulmonar, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, síndrome da angústia respiratória aguda, 
HP persistente do recém-nascido e broncoespasmo refratário 
ao tratamento usual, diminuindo os níveis de hipoxemia e da 
resistência vascular pulmonar, promovendo aumento no índice 
de oxigenação5.

Além do iNO, o nitroprussiato de sódio e o milrinone 
também são usados na forma inalatória no tratamento da HP. 
O nitroprussiato de sódio atua na redução da HP, melhorando 
os níveis de oxigenação arterial, porém provoca aumento da 
frequência cardíaca. Esse efeito não é observado quando o 
iNO é usado35.

O milrinone pode ser usado em pacientes com descom-
pensação aguda da HP. É um inibidor da fosfodiesterase-3, 
que reduz a pressão média da artéria pulmonar e a resistência 
vascular pulmonar. Infelizmente, a administração intravenosa 
do milrinone em pacientes com HP pode ser limitada pela hipo-
tensão. Porém, tem sido sugerido que o milrinone inalado pode 
ser uma abordagem inovadora na redução da pressão arterial 
pulmonar sem que haja hipotensão sistêmica36.

No estudo realizado por Singh et. al.37,comparando a 
nitroglicerina e o milrinone inalados em crianças com cardio-
patia congênita e HP, observou-se que tanto a nitroglicerina, 
uma outra opção terapêutica no tratamento da HP, quanto o 

sistólica, diastólica e a pressão média da artéria pulmonar, 
assim como a resistência vascular pulmonar com efeitos sig-

via inalatória podem oferecer uma boa escolha terapêutica e 
podem ajudar a diminuir as altas concentrações inspiratórias 
de oxigênio necessárias no tratamento da hipertensão pulmonar 
no peri-operatório37.

CONCLUSÃO

Alterações no endotélio vascular pulmonar podem cur-
sar mudanças abruptas no funcionamento harmônico do leito 
vascular pulmonar. Essas mudanças podem criar situações 
de aumento de resistência e de pressão da artéria pulmonar 
levando a uma condição de hipertensão pulmonar. Dessa forma, 
dosagens dos níveis de óxido nítrico pulmonar por meio do 
condensado do exalado pulmonar podem ser interessantes por 
contribuir para o ajuste da melhor terapêutica a ser empregada, 
e auxiliar no diagnóstico de hipertensão pulmonar. Algumas 
terapêuticas inalatórias podem auxiliar no tratamento da hi-
pertenção pulmonar, destacando-se, entre elas, o óxido nitrico 
inalado, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina e milrinone 
inalados na tentativa de reduzir a pressão elevada da artéria 
pulmonar. Cabe às equipes especializadas determinar qual o 
melhor tratamento a ser empregado para cada paciente, diante 
das diversas opções disponíveis.
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A formação de NO nitrito-dependente é uma via que com-

plementa a via enzimática, pois atuam em paralelo, porém, 

quando a suplementação de oxigênio está comprometida, há 

redução na expressão das enzimas NOS, comprometendo a 

formação de NO a partir desta via. Então, entra em ação a via 

nitrito-dependente, a qual desempenha funções favoráveis 

via de papel importantíssimo em condições patológicas que 

cursam com isquemia, tornando necessário garantir o armaze-

namento deste substrato, seja via farmacológica ou pela dieta 

terapêutica do nitrito e nitrato podem gerar frutos promissores 

para o desenvolvimento de novos caminhos na abordagem de 

algumas doenças e mudar a visão atual sobre os constituintes 

alimentares, no âmbito da saúde e doença. O presente texto 

tem como objetivo revisar e discutir as funções biológicas 

e o metabolismo do NO independente da via enzimática no 

organismo, além de abordar o uso terapêutico de nitrato ou 

nitrito em condições de doença.
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VIA NITRATO-NITRITO-ÓXIDO-NÍTRICO: ASPECTOS FISIOLÓGICOS E 
TERAPÊUTICOS

1

The nitrite-dependent NO pathway is one that complements the 

enzymatic pathway of NO release, because they act in parallel, 

but when oxygen supplementation is compromised there is 

a reduction in the expression of NOS enzymes affecting the 

formation of NO from this pathway. Thus, the nitrite-dependent 

pathway swings into action, which plays favorableroles under 

role in pathological conditions that occurs with ischemia, 

making it necessary to ensure the storage of this substrate, 

either through a pharmacological or nutritional diet. The role in 

physiology, pathophysiology, nutrition and treatment of nitrite 

and nitrate can bear fruit for the development of promising new 

grounds in addressing some diseases and to change the current 

view on foods, health and diseases. The aim of this paper is to 

review and discuss the biological functions and metabolism of 

NO enzymatic-independent pathway in the body and to discuss 

the therapeutic use of nitrate or nitrite in disease conditions.
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Por várias décadas, o nitrito (NO
2-
) e nitrato (NO

3-
) eram 

-
bolismo do NO e como resíduos indesejáveis da dieta, 

devido aos seus potenciais efeitos cancerígenos1,2. Atualmente 
a realidade dessas moléculas é outra. É fato evidenciado que 

e em tecidos para formar NO e outros óxidos de nitrogênios 
bioativos. A partir destes achados, eles passaram a ser vistos 
como pools de armazenamento de NO, complementando a 
via dependente das enzimas óxido nitríco sintase (NOS)3,4. O 
reconhecimento desse ciclo de nitrogênio em mamíferos tem 
levado pesquisadores a explorar o papel do nitrato e nitrito 

pelo NO5.
A bioativação do nitrato, proveniente tanto de fontes 

alimentares quanto endógena, requer redução inicial a nitrito e 

conversão é realizada principalmente por bactérias comensais 
no trato gastrintestinal e superfície corporal6,7. A partir do 
momento em que o nitrito é formado, há inúmeros caminhos 
no corpo para sua redução a NO. Este processo envolve uma 
série de outros elementos, como hemoglobina, mioglobina, 
xantinas oxidorredutase, polifenóis e prótons5,8.

A via nitrato-nitrito-óxido nítrico é gradualmente ativa-
da pela queda na tensão de oxigênio, isquemia e acidose5,9. Em 

há evidências de que o nitrito possa contribuir para sinalização 
da hipóxia, modulação da respiração e da resposta celular ao 
estresse isquêmico10.

Essa revisão foi fundamentada na publicação de Lund-
berget al.5 e tem como escopo revisar e discutir as funções bio-
lógicas e o metabolismo do NO no organismo, além de abordar 
o uso terapêutico de nitrato ou nitrito em condições de doença.

GERAÇÃO DO ÓXIDO-NÍTRICO-INDEPENDENTE DA 
ÓXIDO-NÍTRICO-SINTASE

O NO, que é um radical livre, atua como importante 
segundo-mensageiro, ativando ou inibindo diversas molé-
culas-alvo envolvidas em processos tão diversos quanto a 
regulação do tônus vascular, controle imunológico da relação 
patógeno-hospedeiro e neurotransmissão, cujo tempo de vida 
e o gradiente de difusão é limitado por reações que envolvem 
a hemoglobina, mioglobina e outros radicais (Figura 1)5,11.

A geração do NO a partir da via independente de NOS 
foi descrita pela primeira vez no estômago, posteriormente 
na cavidade oral, na pele, na urina e, mais recentemente, no 
sangue e tecidos. O processo de formação por esta via se dá 
inicialmente pela ação de bactérias comensais, que vivem de 
forma simbiótica na cavidade oral e promovem a conversão 
do nitrato em nitrito, que, por sua vez, atua sobre a ação de 
inúmeras enzimas e proteínas com atividade nitrito-redutase

e gera o NO12,13.
Algumas características que diferenciam as vias de 

formação de NO é que a via L-arginina-NOS é dependente do 

oxigênio. Em contrapartida, a via nitrato-nitrito-NO é gradual-
mente ativada pela queda na tensão de oxigênio. Neste sentido, 
a via NOS-independente pode ser vista como um sistema de 
back-up

enquanto o fornecimento de oxigênio estiver limitado. Ainda 
é desconhecido o quanto de queda de tensão de oxigênio deve 
haver para que a via dependente de NOS falhe, porém é fato 
que durante os momentos de baixas tensões de oxigênio o 
metabolismo oxidativo do NO é reduzido e a formação do NO 
é dependente do nitrito5,9,12. Portanto, um papel importante é 
conferido ao nitrito durante a resposta a hipoxemia, como re-
gulador da vasodilatação hipóxica e do consumo de oxigênio 
ao nível da mitocôndria10, além disto, há evidências acerca do 
seu efeito cardioprotetor nas situações de injuria de isquemia/
reperfusão6,8,14.

FONTES DE NITRATO E NITRITO

Os substratos, nitrato e nitrito, para a formação de NO 
podem ser obtidos a partir de duas fontes principais, endógena 
e exógena (dieta). Na via endógena, a formação de nitrato e 
nitrito se dá por meio da oxidação do NO pelas enzimas NOS e 
na via exógena são obtidos pela dieta alimentar, com o consumo 
de alimentos ricos em nitrato e nitrito, como por exemplo, os 
vegetais, frutas e carnes enlatadas5.

O nitrito e o nitrato estão presentes na alimentação de 
diferentes formas, por exemplo como constituinte do próprio 

mesmo. Estudos mostram que mais de 80% do nitrato que con-
sumimos é proveniente da ingestão de vegetais, como alface, 
espinafre e frutas como morango e uva. É grande a preocupação 
com a quantidade excessiva destes compostos na dieta e na 
água, pois estão relacionados com a produção de nitrosaminas 
potencialmente cancerígenas e metehomoglobina, por isso 
as concentrações destes íons são rigorosamente reguladas na 

Figura 1.
nitrito e óxido nítrico a partir de origens endógenas e exógenas (dieta). 
A ação da bactéria nitrato-redutase na boca e enzimas com atividade 
nitrato-redutase nos tecidos são representadas pelo número 1; bactéria 
nitrato-redutase assinalada pelo 2; e as enzimas com atividade nitrito-

13.
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Europa, Estados Unidos e outros países. O nitrato ingerido é 
rapidamente absorvido no intestino e rapidamente distribuído 
por todo o corpo via circulação, e uma parte substancial deste 
íon é reduzida a nitrito14,15.

Os níveis plasmáticos normais de nitrato estão na faixa 
de 20-40 mM, enquanto os níveis de nitrito são substancial-
mente mais baixos (50-300 nM). Em relação à fonte de origem, 
70% do nitrito do plasma tem origem a partir da via endógena 
e 30% a partir da via exógena16,17.

dos íons, como, por exemplo, a atividade física regular, que 

enzima NOS endotelial,e proporcionando níveis consideráveis 

bastante aumentado da NOS induzível, acarretando aumento 
exacerbado do nitrito e nitrato circulantes. Em contrapartida, 
pode haver expressiva redução na atividade da NOS endote-
lial em doenças com disfunção endotelial, comprometendo os 
níveis plasmáticos de nitrito e nitrato18,19.

CIRCULAÇÃO ENTERO-SALIVAR DE NITRITO EM HUMA-
NOS

Após a ingestão, o nitrato é rapidamente e efetivamente 
absorvido pelo trato gastrointestinal e se acumula na circulação 
sanguínea, onde é adicionado ao nitrato sintetizado por via en-
dógena. Aproximadamente 75% do nitrato ingerido é excretado 
pelos rins e os 25% remanescentes se acumulam nas glândulas 
salivares e se misturam à saliva7.

A microbiota da cavidade oral é constituída por bactérias 
comensais, que utilizam enzimas com atividade nitrato-redutase 
e convertem o nitrato ingerido em nitrito. O nitrito, por sua vez, 
é engolido juntamente com a saliva e ao ser absorvido e atingir 
a corrente sanguínea, serve como substrato para a via endógena 
produzir NO no sangue e tecidos (Figura 2)20.

VIAS DE REDUÇÃO DE NITRITO A ÓXIDO NÍTRICO E 
SUAS FUNÇÕES FISIOLÓGICAS

Há inúmeros caminhos para geração de NO a partir do 
nitrito. Uma variedade de enzimas e proteínas podecatalisar o 
nitrito e reduzi-lo a NO nos sangue e tecidos. Este processo 
envolve diversos elementos, tais como xantina óxido-redutase 
(XOR), que desempenha funções de redução de nitrato e nitrito 
por ser estruturalmente relacionada a bactérias que convertem 
nitrato e enzimas com atividade nitrito-redutase; mioglobina 
desoxigenada (desoxi-Mb), enzimas da cadeia mitocondrial e 
prótons, e é potencializado durante a hipóxia5.

No sangue, a deoxi-hemoglobina (deoxy-Hb) tem de-
monstrado ser alostericamente modulada pela nitrito-redutase 

de hipóxia. No músculo cardíaco, ela pode atuar como nitrito-
redutase, convertendo nitrito em NO21. A redução do nitrito 
pode ser reforçada reduzindo agentes como vitamina C, poli-
fenois e tiocianato12.

Componentes da cadeia respiratória mitocondrial são, 
teoricamente, adaptados para geração do NO a partir do nitrito. 
Eles atuam como carreadores de elétrons, mas,apesar disto, a 
magnitude de geração de NO por enzimas mitocondriais in vivo

-
tos na função mitocondrial, como a estimulação da biogênese, 
tanto in vivo quanto em in vitro, que resulta em aumento da 
função mitocondrial e formação de ATP. Além disto, muitos 
efeitos protetores do nitrito na injúria de isquemia/reperfusão 
têm a mitocôndria como alvo22,23.

A formação do NO a partir do nitrito inorgânico é ge-
ralmente reforçada por condições de meio ácido e redutores. 
No lúmen gástrico, que consiste em um meio ácido, o NO é 
gerado não enzimaticamente a partir do nitrito da saliva após a 
formação de ácido nitroso (HNO

2
) e então decomposição a NO 

e outras espécies reativas de óxidos de nitrogênio. O NO forma-
do exerce uma função de proteção contra bactérias patogênicas, 

assim, a proteção gástrica. Alguns efeitos prejudiciais têm sido 
sugeridos, incluindo a produção, nitrito-dependente, de nitro-
saminas, as quais têm efeitos potencialmente cancerígenos5,12.

EFEITOS VASODILATADORES DO NITRITO

É fato conhecido que o nitrito inorgânico tem função de 
vasodilatação e muitos estudos realizados mais recentemente 

enorme contribuição na regulação do tônus vascular. Na década 
de 90, alguns autores sugeriram a hipótese de que ingestão de 
quantidades relativamente grandes de nitrato induzia vasodi-
latação decorrente da formação de NO sistêmico, evidenciado 
pela diminuição da pressão sanguínea de modelos animais 
hipertensos24,25.

O nitrito de sódio e de potássio passou a ser utilizado 
como anti-hipertensivo apenas no século 20 e Robert Fur-

Figura 2. Circulação entero-salivar demonstrando os locais e reações 
-

cado de Kapil, 20107.
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relaxamento em anéis aórticos pré-contraídos de coelhos, em 

NO era desconhecida, porém já se observava o potente efeito 
vasodilatador12,26.

Gladwin et al.27observaram um gradiente artério-venoso 
no sangue de humanos, realizaram então a infusão de nitrito de 

do consumo durante o exercício, sugerindo que o nitrito é 
metabolizado através da circulação periférica. A partir de 
então, observou-se um papel ativo do nitrito na regulação do 
tônus vascular e, posteriormente, demonstraram que baixas 
doses de nitrito, quando infundido intra-arterial, promovem 
dilatação na circulação humana21. Estudos mais recentes de 
experimentos dose-resposta em voluntários humanos saudá-

da artéria braquial com concentrações de nitrito menores que 

a ingestão de nitrato, associado com o aumento dos níveis de 
nitrito no plasma de 140-220 nM28. O nitrito inorgânico pode, 
então, compensar a diminuição da expressão de NO derivado 
da NOS, promovendo vasodilatação e evitando a elevação da 
pressão sanguínea9.

A atividade vasodilatadora e biológica dos ânions 
inorgânicos nitratos e nitrito deve ser distinguida dos nitratos 
e nitritos orgânicos, pois estes são claramente mais potentes 
em termos de vasoatividade. Embora os nitratos (nitroglice-
rina) e nitritos (amilo-nitrito) orgânicos sejam metabolizados 
in vivo em NO, esta bioativação requer o metabolismo da 
aldeído-desidrogenase mitocondrial e outras enzimas, que estão 
todas sujeitas à tolerância induzida, caracterizada pela falta 
de atividade biológica da nitroglicerina devido à exposição 
crônica à droga. Estudos da década de 30 já sugeriam que o 
nitrato inorgânico não induzia à tolerância, o que implica que o 
nitrito pode representar um metabólito ativo da nitroglicerina, 
que pode mediar o metabolismo da nitroglicerina enzimática 
e tolerância5.

POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS PARA O NITRITO 
INORGÂNICO

O nitrito inorgânico pode ser metabolizado no sangue e 
tecidos para formar o NO, que é um mensageiro biológico plu-
ripotente. A redução do nitrito para NO é catalisada por várias 
vias enzimáticas e não-enzimáticas, e é bastante reforçada du-
rante a hipóxia e o estresse isquêmico, o que confere a este ânion 
um enorme valor terapêutico. Em modelos animais, o nitrito 
é fortemente citoprotetor e protege contra lesões de isquemia/
reperfusão; estes achados sugerem uma oportunidade para a 
terapia de nitrito no tratamento de doenças humanas, tais como 
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, transplante 
de órgãos e de doença falciforme. O nitrito também tem ação 
citoprotetora no estômago, onde pode auxiliar na prevenção da 
formação de úlceras gástricas induzidas por drogas5.

O potente efeito vasodilatador dos nitritos pode ser útil 

no tratamento da hipertensão pulmonar e sistêmica, o que foi 
evidenciado em experimentos modelo de ovino, com hiperten-
são vascular pulmonar, no qual o nitrito inalado foi convertido 
em NO seletivamente no pulmão e na circulação pulmonar 
promovendo vasodilatação29. Tem grande utilidade também 
na prevenção do vasoespasmo cerebral tardio após hemorragia 
subaracnoidea por aneurisma de artéria. Este vasoespasmo da 
artéria cerebral está associado à depleção aguda nos níveis 
cérebro-espinhais de nitrito, observado em modelo experi-
mental utilizando primatas, no qual duas semanas de infusões 
sistêmicas de nitrito impedem efetivamente esta complicação5.
Portanto, em tais doenças, que são caracterizadas por isquemia 
e vasoconstrição, o nitrito pode oferecer um recurso terapêutico 
ideal favorecendo a formação de NO.

PROTEÇÃO DO TECIDO NA INJÚRIA DE ISQUEMIA/RE-
PERFUSÃO

A formação de NO sistêmico a partir do nitrito foi 
descrito pela primeira vez na isquemia miocárdica. Estudos 
em modelos animais de isquemia/reperfusão têm revelado um 
papel central do nitrito na sinalização hipóxica. As medidas 
terapêuticas de reperfusão do tecido isquemiado levam ao resta-

diversos efeitos deletérios. Há evidências de benefícios dos 

órgãos sólidos, incluindo o cérebro, rins e fígado, melhorando 
os efeitos prejudiciais da injúria30.

Alguns fármacos baseados em nitrito podem atuar as-
sociados ao procedimento de reperfusão e diminuir a extensão 
da injúria.Os resultados são igualmente efetivos, independen-
tes do momento da administração (antes, durante ou após a 
isquemia) e da via de administração (sistêmica ou oral). A 
terapia com nitrito foi efetiva em promover cardioproteção em 
modelos in vivo e in vitro de injúria de isquemia/reperfusão do 
miocárdio5,16.

ASPECTOS DIETÉTICOS DO NITRITO E NITRATO

Nossa dieta exerce um importante efeito a longo prazo 
nas funções corporais, tanto na saúde quanto em condições de 
doença. Enquanto a ingesta de grandes quantidades de coles-
terol, gordura saturada, sal e açúcar está geralmente associada 
com o aumento do risco para doenças cardiovasculares, o 
consumo de grandes quantidades de vegetais e frutas estão 
associados com a diminuição do risco para doenças cardiovas-
culares. Embora alguns estudos31,32 tenham demonstram que 
uma dieta rica em vegetais auxilia na prevenção de doenças 
cardiovasculares, a participação do nitrito, presentes no vege-
tais, nessa cardioproteção ainda é controversa14.

As nitrosaminas, produtos do metabolismo do nitrato, 
são compostos químicos encontrados em diversos gêneros 
alimentícios (carnes e queijos preservados em conservantes de 
nitrito de sódio), e podem ter efeito carcinogênico. Há várias 
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especulações neste sentido, porém depois de mais de 40 anos 
de pesquisas ainda não estão claras as evidências da relação 
entre o nitrato ingerido e o câncer gástrico em humanos5. Apesar 
disto, é sabido que uma dieta rica em vegetais oferece inúmeros 
benefícios, principalmente para o sistema cardiovascular, no 
que diz respeito à prevenção de doenças em longo prazo.

A dieta rica em frutas e vegetal está associada com a 
diminuição da pressão arterial e redução dos riscos de eventos 
cardiovasculares12, o que é reforçado pela recente pesquisa de 
Larsenet al.28, na qual foi realizada uma suplementação dieté-
tica de nitrato em voluntários jovens saudáveis e o resultado 

com uma dose de nitrato correspondente à quantidade de 150-
250g de folhas de vegetal verde. Coerente com estes achados, 
estudos indicam que os níveis dietéticos de nitrito e nitrato 
podem modular a suscetibilidade do coração e fígado à injúria 
de isquemia/reperfusão, além de exercer papel importante na 
proteção das mucosas gástrica e intestinal, garantindo a inte-
gridade das mesmas5.

A possibilidade de aumentar a produção de NO pela 
intervenção nutricional, através do aumento do consumo de 
nitrato, pode ter implicações importantes para a saúde publi-
ca, em particular para doença cardiovascular. No entanto, são 
necessários mais estudos para determinar se o nitrito e nitrato 
provenientes da dieta podem ser utilizados como ferramentas 
para a prevenção cardiovascular e quais as quantidades ideais 
de consumo desses íons, evitando assim efeitos indesejados5,14.
É prudente neste momento, dar um passo a frente e olhar para 
o nitrito e nitrato como meio de prevenção de variadas doenças 

19.

CONCLUSÕES

A formação de NO nitrito-dependente é uma via que 
complementa a via enzimática, pois atuam em paralelo, porém 
quando a suplementação de oxigênio está comprometida, há 
redução na expressão das enzimas NOS, comprometendo a 
formação de NO a partir desta via. Então, entra em ação a via 
nitrito-dependente, a qual desempenha funções favoráveis em 

de papel importantíssimo em condições patológicas que cursam 
com isquemia, tornando necessário garantir o armazenamento 
deste substrato, seja via farmacológica ou através da dieta 

terapêutica do nitrito e nitrato podem gerar frutos promissores 
para o desenvolvimento de novos caminhos na abordagem de 
algumas doenças e mudar a visão atual sobre os constituintes 
alimentares, no âmbito da saúde e doença.
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Embora a maioria dos estados de choque circulatório esteja 

associada com diminuição do débito cardíaco, uma situação 

distinta ocorre nos casos de choques por diminuição da capa-

citância vascular, na qual a situação de vasoplegia associa-se 

hiperdinâmica com hipotensão grave resistente a altas doses 

de catecolaminas. O mau prognóstico parece mais bem correla-

cionado com a baixa resistência vascular, levando à conclusão 

de que a vasoplegia é o fator prognóstico determinante. Dessa 

forma, o controle parácrino da capacitância vascular passa a ser 

um fator extremamente importante para investigações clínicas 

-

gicos e terapêuticos que possam contribuir para o tratamento 

e prognóstico da vasoplegia. Assim, a disfunção endotelial 

“vasoplégica” estaria presente nos estados de choque distribu-

tivo causada por ações de citocinas que estimulam liberação 

patológica de fatores relaxantes do endotélio, principalmente 

vasoplegias relacionadas à circulação extracorpórea). Ressalte-

se que a disfunção endotelial está associada a todos os tipos 

de estado de choque, disfunção essa abordada nessa revisão.

ANDREA CARLA CELOTTO1, FERNANDA VIARO1, VERENA KISE CAPELLINI1

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉGICA
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Although most circulatory shock conditions are associated 

with decreased cardiac output, a different situation occurs in 

cases of circulatory shock by decreasing vascular capacitance 

vasoplegia when the condition is associated with elevation of 

cardiac output by setting a hyperdynamic state with hypoten-

sion resistant to high doses of catecholamines. The poor prog-

nosis appears better correlated with low vascular resistance, 

leading to the conclusion that the vasoplegia prognostic factor 

is decisive. Thus, the paracrine control of vascular capacitance 

becomes an extremely important factor for clinical and expe-

rimental investigations in research of new pathophysiological 

and therapeutic knowledge that may contribute to the treatment 

and prognosis of vasoplegia. Thus, endothelial “vasoplegic” 

dysfunction would be present in the distributive shock states 

caused by the actions of cytokines that stimulate pathological 

release of endothelial relaxing factors, mainly nitric oxide 

(sepsis, anaphylaxis, anaphylactic reactions and vasoplegias 

related to cardiopulmonary bypass). It is noteworthy that 

endothelial dysfunction is associated with all types of shocks 

and this impairment is discussed in this review.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):67-73
RSCESP (72594)-1933

THE ENDOTHELIAL VASOPLEGIC DYSFUNCTION

Descriptors: nitric oxide, vasoplegia, endothelium, vascular/
pathology, shock.

Descritores: choque, endotélio vascular/patologia, vasoplegia, 
óxido nítrico.

21(2).indb   65 22/08/2011   08:38:46



66
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 2 — Abr-Mai-Mar — 2011

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2):67-73

Lregulatórias, resultando em função anormal. A disfunção 

fatores relaxantes e contráteis, mediadores pró-coagulação e 
anticoagulantes ou entre substâncias inibidoras e promotoras 
de crescimento. Clinicamente, a “síndrome” da disfunção 
endotelial pode ser descrita como vasoespasmo local ou ge-
neralizado, trombose, aterosclerose e re-estenose. É curioso 
notar que a maioria dos textos sobre a disfunção endotelial 
associa sua presença ao comprometimento da liberação de 
substâncias endoteliais vasorrelaxantes em detrimento da 
liberação de substâncias pró-coagulantes e vasoconstritoras 
(como ocorre nas doenças cardiovasculares), sem considerar 
as situações de vasoplegia causada pela maior liberação desses 
fatores vasorrelaxantes.

Embora a maioria dos estados de choque circulatório 
esteja associada com diminuição do débito cardíaco, uma 
situação distinta ocorre nos casos de choques por diminuição 
da capacitância vascular, na qual a situação de vasoplegia 

situação hiperdinâmica com hipotensão grave resistente a altas 
doses de catecolaminas. É importante relatar que, mesmo nessa 
situação, pode ocorrer depressão miocárdica com baixas frações 
de ejeção e dilatação biventricular. O mau prognóstico parece 
mais bem correlacionado com a baixa resistência vascular, 
levando à conclusão de que a vasoplegia é o fator prognóstico 
determinante. Dessa forma, o controle parácrino da capacitância 
vascular passa a ser um fator extremamente importante para 
investigações clínicas e experimentais na busca de novos conhe-

para o tratamento e prognóstico da vasoplegia. 
Assim, a disfunção endotelial “vasoplégica” estaria 

presente nos estados de choque distributivo causada por ações 
de citocinas que estimulam liberação patológica de fatores re-
laxantes do endotélio, principalmente do óxido nítrico (sepse, 

à circulação extracorpórea). Ressalte-se que a disfunção en-
dotelial está associada a todos os tipos de estado de choque, 
disfunção essa que será abordada nessa revisão1.

MECANISMOS DE VASODILATAÇÃO DEPENDENTES DO 
ENDOTÉLIO

O endotélio de artérias e veias, como é de conhecimen-
to geral, vem sendo estudado há muito tempo por médicos e 
pesquisadores que lidam com as doenças cardiovasculares. 
Entretanto, uma visão global da função endotelial não foi pos-
sível até três décadas passadas, com a descoberta da produção 
da prostaciclina, da subsequente descoberta do óxido nítrico 
derivado do endotélio (NO) e outros fatores vasoativos. Longe 

e o corpo, o endotélio deve ser considerado como um sistema 
orgânico, cuja função é crítica na manutenção da anticoagu-
lação sanguínea in vivo, na manutenção do tono vascular e na 

regulação da perfusão.
Existem três mecanismos conhecidos de vasodilatação 

dependente do endotélio: 1) Dependente do sistema GMP 
cíclico (NO – óxido nítrico); 2) Dependente do sistema AMP 
cíclico (PGI2 – Prostaciclina) e; 3) Hiperpolarização (EDHF 
– fator hiperpolarizante do endotélio ainda desconhecido ou 
inexistente) (Figura 1). Esses mecanismos são sinérgicos entre 
si, sendo o NO o fator mais importante, pois, além de ser um 
vasodilatador endógeno, é, também, um fator antiplaquetário. 
O comprometimento da sua liberação por disfunção endotelial 
cria condições para espasmo e trombose, ao passo que o excesso 
de liberação leva à vasoplegia e tendência a sangramento difuso 
(Figura 2). Em equilíbrio com esses fatores vasodilatadores 
endoteliais, existe a “família” de fatores vasoconstritores deri-

– fatores dependentes da via ciclooxigenase; EDCF2s – a 
família das endotelinas, que são polipeptídeos vasoconstrito-
res; EDCF3s – vasoconstritores liberados durante hipóxia e; 
EDCF4s – radicais livres do oxigênio independentes da via 
ciclooxigenase.

Figura 1. Mecanismos de vasodilatação.

Existem, na atualidade, claras evidências de que o NO 
tem importância capital na vasodilatação progressiva que se 
associa às variadas formas de choque. O NO é um radical 
gasoso diatômico com meia vida muito curta, formado a 
partir da L-arginina pela expressão de um grupo de enzimas 
denominadas óxido nítrico sintases (NOS). Ele ativa a guani-
latociclase solúvel, a qual, diminuindo o cálcio intracelular, 
facilita o relaxamento da musculatura lisa vascular. A NOS 
constitutiva (ecNOS) normalmente está presente no endotélio 
vascular e produz o NO responsável pela manutenção do tono 
vascular. Uma forma induzível da NOS (iNOS) expressa-se em 

Essa enzima é capaz de formar NO em uma razão até 1000 
vezes maior do que a formação do NO mediada pela ecNOS. 
A indução da iNOS é observada em variadas formas de cho-
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que circulatório. No sistema vascular, a expressão da iNOS e 
a grande quantidade de NO produzido por essa enzima leva 

áreas metabolicamente ativas, produzindo lesão orgânica. O 
óxido nítrico e o seu produto reativo, o peroxinitrito, também 
podem causar inibição metabólica dos tecidos por intermédio 
de variados mecanismos citotóxicos diretos, tais como a ini-
bição da respiração mitocondrial e inativação de bombas de 
membrana. Em adição à progressiva vasodilatação e inibição 
metabólica, a formação e liberação aumentada de NO no es-
tado de choque pode levar à depressão miocárdica, embora a 

respeito. A vasodilatação mediada pelo NO e a citotoxicidade 
podem ser reduzidas por deferentes abordagens farmacológicas, 
incluindo a inibição da atividade enzimática das NO sintases, 
sequestradores de NO e inibição da guanilatociclase (Figura 3). 
Espera-se que a restauração do tono vascular venha a melhorar 

orgânica. Esse conceito pode ser um primeiro passo para a 
associação terapêutica multiagente para os estados de choque1,2.

ÓXIDO NÍTRICO E DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉ-
GICA NO ESTADO DE CHOQUE

A diminuição da resistência vascular sistêmica obser-
vada no choque hipovolêmico irreversível, choque séptico, 

-
sas situações, o NO induz perda da sensibilidade vascular a 
catecolaminas e depressão miocárdica, contribuindo para a 
hipotensão letal. Qualquer processo em que haja liberação de 

de NO, como ocorre, eventualmente, em pacientes submetidos 
à circulação extracorpórea3. Estudos clínicos também demons-
tram aumento de produção de NO em adultos e crianças com 
as variadas formas de choque, com aumento de nitrato sérico 

se correlacionado com vasodilatação sistêmica.
Vasos isolados de animais em estado de choque demons-

tram uma pronunciada hiporreatividade a praticamente todos 
os agentes vasoconstritores testados (adrenalina, noradrenalina, 
fenilefrina, dopamina, endotelina, angiotensina, tromboxane, 
etc.). Essa hiporreatividade pode ser revertida por inibidores da 

endoteliais possam ser induzidas a formar NO, é possível que 
a maior fonte de produção seja a própria musculatura lisa do 
vaso. O NO produzido pela expressão da iNOS dentro da vas-
culatura é responsável pela excessiva vasodilatação e redução 
das respostas contráteis aos agentes vasoconstritores.

Em adição aos estudos que demonstram uma formação 
aumentada de NO pela iNOS em várias formas de choque, exis-
tem dados convincentes que demonstram o comprometimento 
da biossíntese do NO pela expressão da ecNOS no endotélio 
vascular em situações de choques hemorrágicos ou endotóxicos. 
Esse mecanismo é, às vezes, referido como uma troca funcional 
entre as isoformas da NOS, com expressão da iNOS e infrarre-
gulação da ecNOS ao mesmo tempo. O comprometimento da 
expressão da ecNOS pode ser lesiva para órgãos importantes 
como o cérebro, coração, rins associando-se, dessa forma, à 
disfunção de múltiplos órgãos. A redução da produção de NO 
associa-se, também, à atividade antiplaquetária e ativação de 
leucócitos polimorfonucleares, contribuindo, por mecanismos 
dependentes do peroxinitrito, para a lesão endotelial e lesão 
tecidual.

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉGICA NO CHOQUE 
CARDIOGÊNICO

da NO sintase induzível (iNOS), e vasodilatação imprópria 
não só podem ter um papel importante na gênese de choque, 

“ampliaram o paradigma” do choque cardiogênico compli-
cando o infarto agudo do miocárdio (IAM), sugerindo novas 

Figura 2. Ações vasodilatadoras e antiplaquetárias do óxido nítrico.

Figura 3. Bloqueadores do óxido nítrico.
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interpretações e terapias.
Recente atualização clínica escrita por Hochman (2003) 

focalizou os seus pensamentos “ampliando o paradigma” do 
choque cardiogênico como complicação do IAM4. Resposta 
inflamatória sistêmica (SIRS), ativação de complemento, 

-
sodilatação não só podem ter um papel importante na gênese 
de choque, mas também na evolução deste. Foram sugeridas 

-
seadas na vasoplegia causada por uma expressão aumentada 
da iNOS, como a utilizada em pacientes humanos por Cotter 

NG-monometil-L-arginina (L-NMMA) em 11 pacientes e 
NG-nitro-L-arginina, em um pequeno ensaiorandomizado de 
30 pacientes5.

tradicionais, tais como inotrópicos, vasopressores assistência 
circulatória, para o tratamento de choque cardiogênico.

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉGICA NO CHOQUE 
HEMORRÁGICO

Como no choque endotóxico, o choque hemorrágico 
leva a uma progressiva vasodilatação e redução da respon-
sividade vascular à ação de catecolaminas. O início dessas 
alterações vasculares coincide e pode ter papel importante na 
transição da fase reversível para a fase irreversível do estado 
de choque. Já é muito bem estabelecido que a hiporreatividade 
vascular no choque hemorrágico não se associa com alterações 
dos níveis plasmáticos de catecolaminas ou acidose, mas, até 
bem recentemente, acreditava-se que alterações da muscula-
tura vascular, por si próprias, ou com a participação da junção 
neuroefetora estariam associadas à vasoplegia.

O sangramento controlado em animais de experimen-
tação leva a um progressivo decréscimo da resposta pressórica 
à ação de aminas vasoativas. Ressalte-se que essa hiporreati-
vidade vascular não é restaurada pela retransfusão, mas pode 
ser revertida pela inibição farmacológica da síntese do NO. A 
formação aumentada precoce de NO na hemorragia precede 
a expressão da iNOS, sugerindo uma participação inicial da 
ecNOS. Demonstrou-se que a formação de peroxinitrito tam-
bém precede a expressão da iNOS, sugerindo uma formação 
precoce pela reação do radical superóxido com o NO formado 
pela expressão da ecNOS. Períodos prolongados de choque 
hemorrágico levam à expressão da iNOS. Os mecanismos 
responsáveis pela indução da iNOS no choque hemorrágico não 
são muito bem compreendidos, existindo controvérsias quanto 
aos papéis da hipóxia e da translocação bacteriana. Ressalte-
se que os inibidores da NOS são deletérios no tratamento do 

menos experimentalmente, possam ser úteis no tratamento da 
progressiva falência vascular nos estados tardios do choque 
hemorrágico6,7.

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉGICA NO CHOQUE 
DISTRIBUTIVO

Desde a década de 90, o NO foi associado à vasoplegia 
do choque séptico resistente a altas doses de catecolaminas. 
Como já se mencionou, após exposição àendotoxina bacteriana 
ou certas citocinas, ocorre a expressãoda óxido-nítrico-sintase 
induzível em uma ampla variedade de tecidos. Essa enzima 
produz grandes quantidades de NO, durante longos períodos, 

da sepse. Em algumas células, incluindo os macrófagos, o 
NO sintetizado pela iNOS é tóxico e parece ser um mediador 
importante em defesa do hospedeiro. Estudos em animais e 
in vitro demonstraram que essa liberação de NO em outros 
tecidos pode causar vasodilatação extrema, lesão de população 

Figura 4.
de Hochman, 20034.

O choque cardiogênico, uma consequência devasta-
dora de infarto agudo do miocárdio, associa-se à mortalida-
de extremamente alta. As estratégias de tratamento devem 
concentrar-se na reperfusão rápida e suporte hemodinâmico. 

e a revascularização coronária por intervenção percutânea ou 
cirurgia de revascularização do miocárdio, com a assistência 
de contrapulsação diastólica com bomba de balão intra-aórtico.

No tratamento farmacológico do choque cardiogênico, 
associam-se o tratamento farmacológico adjuvante com diver-
sos agentes, particularmente inotrópicos e vasopressores, que 
também são úteis para suporte hemodinâmico. No entanto, estes 
agentes não mostraram benefício de sobrevivência, e seu uso 
se baseia, principalmente, na experiência clínica.

-
tória sistêmica, incluindo a suprarregulação iNOS, a ativação do 

papel comprovado no desenvolvimento de choque cardiogêni-
co. Novas estratégias terapêuticas, incluindo inibidores da C5 e 
inibidores de NOS, estão sendo combinadas com as estratégias 
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endotoxina e/ou citocina pode ser revertida por inibidores de 
síntese do NO e estes agentes poderiam, em teoria, constituir-
se em uma abordagem terapêutica moderna do choque séptico 
grave. Estudos preliminares em humanos sugerem que inibição 
da NOS melhora a pressão arterial e estabiliza a hemodinâmica, 
porém as taxas de mortalidade permanecem indeterminadas8.

-
ciou-se à mortalidade aumentada em relação a grupo controle 
em humanos, fazendo com que estudos multicêntricos fossem 
interrompidos.

da superprodução de NO pela expressão da iNOS, levando a 
um estado de vasoplegia irresponsável a altas doses de cateco-
laminas. Ao contrário desses conceitos, já estabelecidos para 
o choque septicêmico, poucas são as evidências experimentais 

-

aguda de substâncias como a histamina, leucotrienos, fator de 
ativação plaquetária, embora existam evidências experimentais 

é surpreendente que a acentuada expressão da iNOS não seja 
-

do o aumento da produção de NO pela expressão da ecNOS, a 
qual pode associar-se à precoce hiporeatividade vascular, com 

de inibidores da NOS no tratamento experimental do choque 

a pressão arterial, mas com grande diminuição do débito car-
díaco. Além disso, o NO produzido pelo epitélio brônquico 
tem importante papel em contrabalançar a broncoconstrição 

essa condição clínica1.
Esses conceitos, em conjunto, parecem evidenciar 

que os inibidores da NOS têm papel limitado no tratamento 

-
do a inibição da guanilatociclase, prevenindo o aumento do 
GMPc, que é o responsável pela vasodilatação. Assim, o azul 
de metileno ganha espaço a ser testado nessa modalidade de 
choque circulatório.

PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS PARA O TRATAMENTO DA 
DISFUNÇÃO ENDOTELIAL VASOPLÉGICA ASSOCIADA AO 
ESTADO DE CHOQUE

O primeiro, e mais importante conceito, diz respeito 

NO (L-NMMA, LAME, etc.). Levando-se em conta, espe-

choque circulatório, alguns pontos podem ser ressaltados: 1) 

bloquear a ação da iNOS; 2) utilização de noradrenalina, por 
ser uma amina que não promove aumento da frequência cardí-
aca, podendo, inclusive, diminuí-la; 3) a utilização de azul de 
metileno (2 mg/kg de peso em “bolus” endovenoso ou metade 
da dose em “bolus”, seguida da infusão contínua de dosagens 
adicionais); 4) utilização de metropolol injetável (5mg), para 
reverter a situação de infrarregulação (“downregulation”) de 
receptores beta, que é uma consequência da taquicardia e do 
uso de aminas. Por causa deste fenômeno, um menor número 
de receptores beta está disponível para uma efetiva ação das 

3.
É extremamente importante evitar o excesso de repo-

sição volêmica. O principal objetivo é reverter a vasoplegia 
com vasoconstritores e azul de metileno. Como a hipotensão 
é refratária ao uso de aminas, a utilização do azul de metileno 
tem sido salvadora de vidas9,10. A opção da utilização da ar-
ginina vasopressina é bastante atraente, mas ainda não existe 
experiência clínica com esta droga, embora tenhamos realizado 
alguns ensaios experimentais.

A ação do NO depende da ativação do sistema GMP 
cíclico, mas, além deste mecanismo de capital importância, 
temos dirigido a nossa atenção, também, para o sistema AMP 
cíclico, razão pela qual estamos utilizando, quase como uma 
rotina, o betabloqueador injetável (metropolol), quando o 
paciente apresenta-se muito taquicárdico. Outra abordagem 
lógica seria inibir a síntese do NO com a utilização de inibidores 

é passível de crítica, envolve problemas éticos relacionados 
com a utilização de novas terapêuticas, além de bloquear, não 

por exemplo, com a aminoguanidina, permanece nos territórios 
lógico e especulativo.

A inibição da guanilatociclase pelo azul de metileno como 

de choque
Diante de todos os conceitos discutidos a já comentada 

utilização do azul de metileno (AM) parece, no momento atual, 
a proposta terapêutica mais razoável, uma vez que não interfere 
com a síntese do NO, e por ser uma medicação amplamente 
utilizada em outras condições clínicas. A ação do azul de me-
tileno implica na inibição da guanilatociclase9,10, impedindo 
a elevação do GMP cíclico, e, consequentemente, evitando 
o relaxamento dependente do endotélio mediado pelo NO11.

A sua utilização em pacientes com choque séptico, 
na infusão de 1-2mg/kg de azul de metileno é já consagrada, 
proporcionando aumento na pressão arterial, pela inibição da 
ação do óxido nítrico na musculatura lisa vascular. A liberação 
de NO tem sido incriminada nas alterações cardiovasculares 
do choque septicêmico. Uma vez que a guanilatociclase é a 
enzima alvo do relaxamento dependente do endotélio, o AM 
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sendo um potente inibidor desta enzima é uma importante 
opção para o tratamento da vasoplegia na sepse. Um estudo 
em humanos mostrou que o AM aumentou a PAM e o volume 
sistólico em pacientes septicêmicos e chocados. Os outros 
parâmetros, obtidos pelo estudo hemodinâmico à beira do 

em alguns dos pacientes estudados, o efeito não foi sustentado 
e, por esse motivo repetiu-se nova dose em bolus endovenoso 
de 2 mg/kg do AM, observando-se os mesmo efeitos iniciais. 
Não foram observados efeitos colaterais adversos12. Este tipo 
de observação, quanto a não sustentação dos efeitos iniciais é 
que levou à adoção de infusão contínua do AM após o bolus 
endovenoso inicial.

A utilização do AM em clínica no tratamento do choque 

possível, encontra-se apenas os trabalhos de Evora et al. Os 
bons resultados obtidos em seis casos clínicos sugerem o papel 

elevando o AM a uma condição de opção, ou mesmo prioridade, 
na sua terapêutica. O acúmulo de experiência clínica poderá 

(3,0 mg/Kg) foram adotadas com base na experiência adqui-
rida no tratamento da vasoplegia da sepse e no tratamento da 
meta-hemoglobinemia. Esta dose é segura, uma vez que a dose 
letal do AM, determinada experimentalmente em cabras é de 
40 mg/Kg13,14.

da neutralização da heparina. Para esses casos, estudos expe-
rimentais e clínicos atestam a utilidade do AM nas doses já 
mencionadas15.

No 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular 
o autor apresentou dados embasados em 15 anos de experiência, 
os quais foram assim resumidos: 1) Heparina e os inibidores da 
ECA até o momento são os únicos medicamentos considerados 

sem CEC, o foco foi deslocado para a noção de que, mais do 
que o contato do sangue com o circuito de CEC, o contato do 
sangue com a ferida operatória seria o maior responsável para 

comumente, o AM é uma droga segura (a dose letal é de 40 mg/
-

ência/segurança; 4) Em contraste com a inibição da síntese de 
NO (L-NAME), injeções in vivo de AM não causam disfunção 
endotelial; 5) A injeção de AM não tem efeitos hemodinâmi-
cos, que só são observados na situação de suprarregulação da 
liberação de NO; 6) É necessário tornar claro que o AM, por 
si só, não é um vasoconstritor. Ao bloquear o sistema GMPc, 
“libera” o sistema AMPc, em uma espécie de “crosstalk” entre 
os dois sistemas e, assim, a noradrenalina passa a exercer o 
seu efeito vasoconstritor; 7) Um protocolo de terapêuticas não 
existe. A dose usada para tratar a meta-hemoglobinemia (2 mg/
kg em bolus EV) tem sido utilizada, e como a sua concentração 

plasmática deteriora fortemente nos primeiros 40 minutos, é 
lógica a manutenção da mesma dose em infusão contínua na 
próxima hora após bolus EV. Há relatos pessoais, usando até 
10 mg/kg, sem efeitos colaterais; 8) Uma “janela de oportu-

da resistência vascular sistêmica; 9) Especula-se se, além da 
sepse e da síndrome vasoplégica em cirurgia cardíaca, outros 

9.
Os autores dessa revisão, baseados em observações clínicas 
isoladas, tentam experimentalmente investigar outros dois 
aspectos que são comuns na disfunção endotelial vasoplégica, 

capilar e coagulação sanguínea.

Inibidores da óxido-nítrico-sintase versus inibidores da 
guanilato-ciclase

A Tilarginina é o LN-arginina monometílico (L-NM-
MA) ou N (G)-Monometil-L-arginina HCL, um inibidor não 
seletivo da óxido-nítrico-sintase(NOS), que tem sido estudada 
no tratamento de choque séptico e choque cardiogênico com-
plicando infarto do miocárdio. Apesar dos fortes indícios de 
que o óxido nítrico excessivo (NO) desempenha papel crucial 
na patogênese do choque séptico, existem evidências de que 
essa produção excessiva possa contribuir para a patogênese 
do choque cardiogênico pós-infarto do miocárdio. Porém, os 
estudos sobre os resultados da inibição da NOS nesses dois 
transtornos se revelaram decepcionantes.

A terapia com L-NMMA foi associada a um excesso de 
-

tando-se que nos choques séptico e cardiogênico os efeitos de 
uma dose mais baixa (1 mg/(kg h)) foram neutros. O excesso 
mortalidade em pacientes com choque séptico foi quase certa-
mente o resultado de desfavoráveis alterações hemodinâmicas 
induzidas pela L-NMMA (diminuição do débito cardíaco, au-

tecidual de oxigênio).

de NO em pacientes com choque cardiogênico pós-infarto do 
miocárdio possa ter sido porque a dose de L-NMMA era de-
masiado baixa. Estudos adicionais, utilizando doses maiores 
de L-NMMA <5 mg/(kg h) em conjunto com apoio inotrópico, 

o uso de uma inibição NOS induzível para reduzir os efeitos 
patológicos do excesso da produção de NO, deixando os efeitos 

poderia vir a ser de valor.
Estudos em animais e pequenos ensaios com seres 

humanos provaram ser animadores, mas um grande estudo 
em humanos (TRIUMPH), proposto para avaliar tilarginina 
(NG-Monometil-L-arginina, L-NMMA), foi recentemente 

mortalidade. Esses estudos avaliaram compostos com seleti-
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vidade baixa para iNOS e seu fracasso pode ter sido devido, 
em parte, à inibição de outras isoformas NOS, insistindo-se na 
ideia de futuros ensaios com inibidores mais seletivos da iNOS.

As evidências desfavoráveis à inibição da iNOS no cho-

tragédia do TRUMPH na inibição da síntese do óxido nítrico: 
para onde iremos a partir daqui?” O azul de metileno (AM) 
foi reconhecido como um inibidor da guanilatociclase capaz de 
abolir o relaxamento do músculo liso vascular dependente do 
GMP cíclico, sem interferir com a síntese do NO e sem produzir 
a necrose de tecido associada com o uso de inibidores da NOS. 
Assim, o azul de metileno por tudo que se tem escrito nesse 
livro, poderia ser uma opção terapêutica, ainda não testada, 
para a vasoplegia associada ao choque cardiogênico.

CONCLUSÃO

Os dados apresentados, somados ao inconformismo 
total contra a morte, principalmente, quando se perdem grandes 
batalhas contra os choques sépticos em jovens mulheres com 
infecções ginecológicas, assim como pacientes que morrem por 

pesquisa que levou à elaboração dessa revisão. Ela faz parte 
de um empenho constante e crescente em salvar vidas, como 
a dos jovens acima mencionados, procurando-se alternativas 

-
telial vasoplégica”.
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