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

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

Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.
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EDITORIAL

Caros leitores, 

Apresentamos o terceiro número da Revista da SOCESP de 2019 que atenta para a Análise crítica 
dos estudos que mudaram a prática clínica recente. Especialistas reconhecidos nas grandes 
áreas da cardiologia se debruçaram na tarefa de escolher as publicações recentes que mudaram 
ou estabeleceram novos conceitos no tratamento de importantes patologias cardíacas. Na IC, dois 
estudos documentaram a melhor evolução dos pacientes reduzindo a frequência cardíaca quando 
elevada (com uso da ivabradina), e aumentando o bloqueio neuro-hormonal (uso de sacubitril/
valsartana). Outro estudo documentou que a suspensão do tratamento quando ocorre reversão do 
remodelamento cardíaco leva a agravamento do quadro clínico em cerca de metade dos pacientes 
e sua reintrodução promove melhora em parte dos indivíduos que pioraram. Está bem documentado 
que eventos isquêmicos continuam a ocorrer em pacientes com fatores de risco mal controlados, 
como os que têm concentrações elevadas de LDL-colesterol ou de triglicérides, nos que têm diabetes 
e doença aterosclerótica multivascular, a despeito do tratamento com estatinas. Neste cenário, 
dois estudos com novas terapêuticas hipolipemiantes, o evolocumabe (inibidor da pró-proteína 
convertase subtilisina/quexina tipo 9) e o icosapenta etil (formulação altamente purificada de ácido 
graxo ômega 3) demonstraram reduções dos eventos cardiovasculares primários e secundários em 
pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular. Em pacientes diabéticos, três estudos, com duas 
classes de fármacos que reduzem a glicemia  - agonistas do receptor do peptídeo tipo 1 semelhante 
ao glucagon (GLP-1) e inibidores do co-trasportador sódio glicose 2 (SGLT2) – comprovaram 
que essas classes de drogas além de terem bom perfil de segurança, apresentam superioridade 
na redução de eventos cardiovasculares, incluindo redução na mortalidade. Procedimentos de 
intervenção valvar transcutânea devem ser considerados no contexto do Heart Team para que 
sejam atingidos os melhores resultados. Dados de dois estudos indicaram melhores resultados 
para a troca valvar transcateter  (TAVI) para portadores de estenose aórtica grave sintomática em 
pacientes de baixo risco, comparada a cirugia convencional. O terceiro estudo aponta para que o 
maior benefício no uso de dispositivos edge-to-edge está nos pacientes insuficiência mitral e com 
função ventricular mais próxima à normal, porém com refluxos mais graves. Os maiores avanços no 
tratamento das arritmias cardíacas, referem-se à fibrilação atrial. Apesar de muitos estudos focarem 
as comparações dos esquemas de combinações de anticoagulação e antiagregação plaquetária 
no contexto da da doença arterial coronariana, três deles se destacam na indicação dos NOACs; 
ainda a estratégia de ablação por cateteres com opção no início do tratamento da fibrilação atrial 
nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida mostrou-se uma opção 
eficiente e segura. Por fim, estudos na área de hipertensão arterial foram apresentados: um estudo 
em hipertensos não diabéticos verificou que menores metas de controle pressórico podem ter 
benefícios na redução de eventos cardiovasculares, e outro estudo demonstrou que hipertensos 
resistentes podem ter melhores controles de pressão com a prescrição da espironolactona como 
quarta classe de anti-hipertensivo. Já o uso de denervação renal atualmente deva ser reservado 
para laboratórios específicos de investigação clínica do método e não deve ser empregado como 
opção estabelecida de tratamento da hipertensão resistente. 

Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Editora Chefe
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CRITICAL ANALYSIS OF STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT 
CLINICAL PRACTICE: HEART FAILURE

RESUMO
Neste artigo analisamos criticamente artigos que foram importantes para modificar nossa 

prática clínica. Na insuficiência cardíaca, doença com características de malignidade, é sempre 
importante adotarmos condutas que melhorem essa história natural. O primeiro artigo é um 
Registro europeu, o BIOSTAT-CHF, que documentou dois pontos importantes da prática clínica. 
O primeiro é que, apesar das evidências científicas, os médicos continuam não prescrevendo 
os medicamentos de comprovada eficácia como deveriam e o segundo é que quando os 
prescrevem indicam doses baixas e que essas doses baixas não melhoram a evolução dos 
pacientes. O segundo e terceiro artigos analisados documentaram que é possível melhorar a 
evolução dos indivíduos com IC, reduzindo a frequência cardíaca quando elevada, apesar do 
tratamento prescrito e que um bloqueio neuro-hormonal mais completo reduz a mortalidade. 
Prescrever, numa doença com essa potencial gravidade, a ivabradina e o sacubitril/valsartana 
melhora substancialmente a qualidade de vida e reduz a descompensação e a mortalidade 
nas pessoas com IC. O quarto artigo documentou que a suspensão do tratamento quando 
ocorre reversão do remodelamento cardíaco leva a agravamento do quadro clínico em cerca 
de metade dos pacientes e sua reintrodução promove melhora novamente, mas não de todos 
que pioraram. Os artigos indicam caminhos para um tratamento mais eficaz da IC.

Descritores: Insuficiência Cardíaca; Frequência; Cardíaca; Remodelação.

ABSTRACT
In this article we critically analyze articles that have been important in modifying our clinical 

practice. In heart failure, a disease with characteristics of malignancy, it is always important to 
adopt conducts that  improve this natural history. The first article is a European Registry, the 
BIOSTAT-CHF, that documents two important points in clinical practice. The first is that, despite 
scientific evidence, physicians continue to not prescribe drugs proven to be effective, as they 
should, and the second point is that, when they do prescribe them, they prescribe low doses 
that do not improve the patients’ evolution. The second and third papers analyzed state that 
it is possible to improve the evolution of individuals with HF by reducing the heart rate when 
elevated, despite the prescribed treatment, and that a more complete neuro-hormonal block 
reduces mortality. In a disease with this potential severity, prescribing ivabradine and sacubitril/
valsartan substantially improves the quality of life and reduces decompensation and mortality 
in people with HF. The fourth paper reports that discontinuation of treatment when reversion of 
cardiac remodelling occurs could lead to the worsening of the clinical situation in around 50% 
of patients and that its reintroduction promotes improvement again, but not for all worsening 
patients. These papers showed us ways to treat heart failure more effectively.

Keywords: Heart Failure; Heart Rate; Remodelling.
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Na Cardiologia as condutas são na sua grande maioria 
fundamentadas na Medicina Baseada em Evidências, em 
especial para a Insuficiência Cardíaca (IC). O tratamento com 
bloqueadores neuro-humorais revolucionou o tratamento da 
IC, melhorando muito sua evolução, o prognóstico e a quali-
dade de vida dos portadores desta síndrome.1 A conduta está 

bem estabelecida e é bem conhecida e não vinha sofrendo 
mudanças há anos.1 

Desde os estudos com os betabloqueadores, na IC, no final 
dos anos 1900 e inicio dos anos 2000, não tínhamos novos gran-
des estudos com medicamentos com impacto na sua evolução, 
tendo surgido mais recentemente pelo menos dois estudos.2,3 
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Apesar da documentação da eficácia dos medicamentos 
clássicos e de serem bem conhecidos, observa-se que a 
prescrição destes medicamentos não é realizada como se 
deve. Os medicamentos de eficácia comprovada: inibidores 
da enzima conversora (ECA), bloqueadores dos receptores 
da angiotensina (BRA), espironolactona e os betabloquea-
dores são prescritos em doses menores do que aquelas que 
tiveram sua eficácia comprovada.1 Apesar de se observar 
um aumento das doses prescritas dos medicamentos com 
o passar dos anos, ainda se constata percentual expressivo 
das prescrições com doses baixas. 

O Registro BIOSTAT-CHF, um estudo prospectivo em que 
os médicos foram incentivados a prescrever os bloqueadores 
neuro-hormonais, procurando atingir as doses plenas destes 
medicamentos, comprovou dois pontos importantes que ob-
servamos na prática clínica.4 A maioria dos médicos, mesmo 
incentivados, não prescreveu os medicamentos nas doses 
consideradas ideais, com somente cerca de 60% prescre-
vendo inibidores da ECA ou BRA na dose igual ou superior a 
50% da dose alvo e 40% prescrevendo os betabloqueadores 
em dose igual ou superior a 50% da dose alvo.4 Neste estudo 
realizado na Europa, foi curioso observar que os médicos 
dos países nórdicos atingiram percentual significativamente 
maior de prescrições com as doses recomendadas, fato 
não observado na mesma proporção nos países latinos. 
Os médicos dos países nórdicos nos demonstram que é 
possível prescrevê-las nas doses corretas.4 

O outro ponto que o estudo mostrou foi que os pacientes 
que receberam os medicamentos em dose inferior a 50% da 
dose alvo apresentaram pior evolução, com maior mortalidade 
e maior taxa de hospitalizações (Figura 1).4  

Considero este artigo importante, pois é um Registro de 
vida real e documentou ser possível modificar a evolução dos 
pacientes com IC, mas para que se obtenha esta melhora 
é necessário prescrever os medicamentos nas doses que 
tiveram sua eficácia comprovada.1,4 O Registro documen-
tou, no mundo real, que a utilização de doses baixas não 
melhorou a evolução dos pacientes e que a prescrição de 
doses mais elevadas (50% ou mais da dose plena) reduziu 
significativamente a mortalidade.4 Precisamos ter isto sempre 
em mente e tentar sempre prescrever os medicamentos nas 
doses que tiveram sua eficácia comprovada.1,4 

O motivo para a prescrição de doses mais baixas decorre, 
em geral, da gravidade dos pacientes, muitos com pressão 
arterial reduzida, da pouca experiência que a maioria dos 
médicos têm em tratar pacientes com IC e principalmente 
pelo receio do clínico dos efeitos colaterais com o aumento 
das doses. Na Europa acrescentaram que os pacientes 
latinos são menores (menos pesados) do que os nórdicos 
e isto poderia influenciar na tolerabilidade à dose prescrita, 
levando a prescrição de doses mais baixas pelos médicos 
latinos, como observado no Registro BIOSTAT-CHF.4 

Apesar do tratamento com bloqueadores neuro-hormo-
nais ter reduzido substancialmente a mortalidade e melhorado 
a qualidade de vida dos pacientes, comparando com outras 
doenças a IC continua doença grave e novos tratamentos 
são necessários e podem melhorar ainda mais a evolução. 

ESTUDO SHIFT
Em 2010, tivemos a publicação do estudo SHIFT, com 

uma proposta interessante e bem fundamentada de que 
reduzindo a frequência cardíaca dos pacientes em ritmo 
sinusal ocorreria melhora da evolução dos pacientes.2 
O conceito de que reduzir a frequência seria importante na 
IC já era conhecido com base nas observações dos estudos 
com betabloqueadores.1,5 

Na análise dos resultados dos estudos com betablo-
queadores se documentou relação entre a redução da fre-
quência cardíaca e a da mortalidade. Para cada redução de 
5 batimentos por minuto observou-se uma redução em 18% 
na taxa de mortalidade.5 

Análise de Registros e vários estudos de tratamento da 
IC documentaram que a frequência cardíaca acima de 70 
batimentos por minuto nos pacientes está associada a um 
aumento de mortalidade. De tal forma, que hoje a frequência 
cardíaca elevada (acima de 70 bpm) deve ser reconhecida 
como um marcador prognóstico e deve ser alvo de tratamento 
e devemos tentar reduzi-la.1,2,6 

Em pacientes em tratamento da IC, a persistência da 
frequência cardíaca acima de 70 bpm, muitas vezes indica 
que a dose de betabloqueador está baixa e que o pacien-
te não está betabloqueado, quer por não tolerar aumen-
to da dose ou por não termos elevada a dose por receio. 
Em qualquer uma das situações a frequência acima de 70 bpm 
é indicativo de aumento de risco de hospitalização e de 
morte, devendo ser alvo de nosso tratamento.2 É importante 
ressaltar que mesmo pacientes bem tratados com doses 
plenas de betabloqueadores apresentam frequência cardíaca 
acima de 70 bpm. Em dois trabalhos que realizamos com 
pacientes recebendo doses plenas de betabloqueador 
observamos que mais de 35% dos pacientes apresentavam 
a frequência cardíaca acima de 70 bpm.7,8 

Considerando a frequência cardíaca acima de 70 bpm 
como indicativo de tratamento, se o paciente está em ritmo 
sinusal com o tratamento que julgamos ser o possível de-
vemos prescrever ivabradina para reduzir esta frequência 
cardíaca elevada. O estudo SHIFT documentou que estes 
pacientes tratados com ivabradina apresentaram redução 
de 18% do risco de morte e hospitalização.2 Numa doença 
maligna como a IC essa redução auxilia a mudar esta história 
natural tão negativa.

Figura 1. Mortalidade com 700 dias de seguimento de acordo com a 
dose prescrita de inibidores da ECA e de Betabloqueador.

modificado da referência 4. 
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Na prática clínica, devemos combater nossa inércia no 
consultório e sempre que encontrarmos um paciente com 
frequência cardíaca acima de 70 bpm devemos intervir, 
procurando reduzi-la. Os estudos vêm mostrando que fre-
quências próximas a 60 bpm são aquelas acompanhadas 
de melhor evolução.6 Vale lembrar que a ivabradina é muito 
bem tolerada com incidência mínima de eventos colaterais e 
que auxiliando a controlar a frequência cardíaca nos auxilia 
a reduzir a morbi/mortalidade da IC.2

A frequência acima de 70 bpm é um limite para indicar-
mos a necessidade de revermos o tratamento, mas o risco 
de morte é tanto maior quanto mais elevada a frequência, 
assim devemos ficar atentos a este dado propedêutico de 
fácil obtenção e encontrando a frequência elevada, tomar 
a atitude de otimizar os medicamentos que vinha toman-
do, se pertinente prescrever ivabradina, pois reduzindo 
a frequência cardíaca elevada estaremos melhorando o 
prognóstico para o paciente, reduzindo hospitalizações e 
mortalidade por IC.2 

ESTUDO PARADIGM-HF
Em 2014, novo estudo trouxe resultado que nos leva 

a mudar nossa conduta no tratamento da IC.3 O estudo 
PARADIGM-HF, foi estudo que comparou a evolução dos 
pacientes tratados com o enalapril, tratamento de comprovada 
eficácia na IC, com o sacubitril valsartana, um medicamento 
novo com duplo mecanismo de ação.3 Além de bloquear 
o sistema renina angiotensina, como fazem inibidores da 
ECA e BRAs, os inibidores da neprilisina e dos receptores 
da angiotensina (INRA) bloqueiam a quebra do peptídeo 
natriurético do tipo-B (BNP) aumentando a vasodilatação por 
aumentar vasodilatadores como os peptídeos natriuréticos.3  

O estudo PARADIGM-HF mostrou que este novo medica-
mento era mais eficaz que o tradicional enalapril, reduzindo 
no objetivo primário a mortalidade e as hospitalizações por 
IC em 20%, mas reduzindo também a mortalidade por todas 
as causas em 20% e as hospitalizações também em 21%. 
Frente a este resultado devemos na presença de pacientes 
com IC prescrever este novo medicamento que é mais eficaz 
que o tratamento usual com inibidores da ECA e BRAs.3

Importante lembrar que na troca do inibidor da ECA pelo 
sacubitril valsartana devemos suspender o inibidor da ECA 
por 36 horas e depois administrar o novo medicamento. 
Se o paciente vier tomando um BRA a troca pode ser imediata 
na próxima dose.3 

Numa doença com características de malignidade como 
a IC devemos sempre prescrever os medicamentos que 
melhores resultados promovam.1,3

A semelhança do que abordamos para inibidores da 
ECA, BRAs e betabloqueadores, o sacubitril valsartana deve 
ser prescrito procurando-se atingir a dose alvo. Doses mais 
baixas não promovem os mesmos resultados que as doses 
mais elevadas. Assim a dose de 24/26 mg duas vezes ao 
dia pode ser prescrita para iniciar o tratamento, mas a cada 
15 dias devemos aumentar a dose para 49/51 mg duas vezes 
ao dia e depois 97/103 mg duas vezes ao dia, essas doses 
mais elevadas promovem resultados mais impactantes.  

A experiência tem mostrado que o medicamento é bem 
tolerado e promove menor elevação de potássio e menor ele-
vação de ureia e creatinina que os inibidores da ECA ou BRAs.

Uma dúvida que tem surgido é se em pacientes virgem de 
tratamento para a IC podemos iniciar o tratamento com este 
medicamento, uma vez que o estudo PARADIGM-HF fez a 
troca do inibidor da ECA pelo novo medicamento. Frente aos 
resultados mais expressivos com o novo medicamento não vejo 
necessidade de iniciar o tratamento com uma droga menos 
eficaz para depois trocar se o resultado não for o desejado. 

Desde o lançamento do sacubitril valsartana devemos 
continuar prescrevendo a tríplice terapia, com um betablo-
queador, a espironolactona e agora o sacubitril valsartana 
para que nossos pacientes tenham a chance de ter uma 
melhor evolução.1,3 

ESTUDO TRED-HF
O último estudo que selecionamos foi o TRED-HF publi-

cado em 2019 que aborda a possibilidade de suspensão dos 
medicamentos após a reversão do remodelamento cardíaco.9 
A pergunta se podemos ou não suspender os medicamen-
tos após uma melhora da fração de ejeção ou redução da 
dilatação cardíaca é recorrente e até esta publicação não 
havia sido pesquisada de maneira cientifica.9 

Neste estudo, de maneira randomizada, avaliou-se a 
evolução dos pacientes que tiveram seu tratamento suspenso 
após terem apresentado elevação da fração de ejeção para 
valores superiores a 50% ou que o volume diastólico final 
havia normalizado e que apresentavam níveis de NT-proBNP 
inferior a 250 ng/L. Foram incluídos 51 pacientes, divididos 
em dois grupos, um em que o tratamento foi mantido e outro 
em que foi suspenso. Após seis meses de seguimento 11 
(44%) pacientes do grupo que tiveram as drogas suspensas 
atingiram o objetivo primário de reapresentar perda da função 
ventricular caracterizada por redução da fração de ejeção 
em mais de 10% ou atingirem valores inferiores a 50% ou 
dilatação do VE de 10% ou reaparecimento de dilatação do 
VE.9 Após seis meses os grupos foram invertidos e voltou-se 
a observar resultados semelhantes com cerca de 40% dos 
pacientes apresentando piora da função ventricular ao terem 
o tratamento suspenso.9 Com a reintrodução do tratamento 
85% voltaram a apresentar fração de ejeção superior a 50%.9 

Este resultado mostra que cerca de 40% dos pacientes 
com cardiomiopatia dilatada que tiveram reversão do remo-
delamento (melhora da função cardíaca) com o tratamento 
ao suspenderem o esquema terapêutico voltaram a dilatar e 
a apresentar piora da função ventricular.9 A reintrodução volta 
a promover melhora da função ventricular, mas não em todos. 

No conjunto este estudo destaca que o risco de o paciente vir 
a piorar com a suspensão do tratamento é bastante aumentado. 

Este estudo só incluiu pacientes com cardiomiopatia 
dilatada e não sabemos se estes resultados se aplicam para 
IC de outras etiologias. A casuística é pequena e não permite 
análise de subgrupos que poderiam indicar quais os pacientes 
que teriam pior evolução com a suspensão do tratamento. 

Ao abordarmos a IC, doença grave, evolutiva, com caracte-
rísticas de malignidade, as evidências indicam que o tratamento 
melhora seu prognóstico. O melhor resultado é observado com 
a adoção do melhor esquema terapêutico existente, empregan-
do-se todas as “armas” existentes para combater essa doença 
grave. Nas formas iniciais ou pouco sintomáticas o tratamento 
correto previne a progressão e nas formas avançadas reduz 
sua gravidade. Nos pacientes que melhoram com o tratamento 
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sua suspensão pode ser deletéria e devemos ressaltar que o 
tratamento com doses baixas dos medicamentos não teve 
comprovação de eficácia e deve ser evitado, devendo-se sem-
pre empregar as doses de comprovada eficácia utilizadas nos 
estudos e que tiveram sua eficácia documentada.1

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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CRITICAL ANALYSIS OF THE STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT 
CLINICAL PRACTICE: DYSLIPIDEMIA.

RESUMO
Os eventos isquêmicos continuam a ocorrer em pacientes com fatores de risco mal 

controlados, como os que têm concentrações elevadas de LDL-colesterol ou de triglicérides, 
nos que têm diabetes e doença aterosclerótica multivascular, a despeito do tratamento 
com estatinas. Além dos eventos iniciais, esses pacientes têm risco substancial de eventos 
recorrentes, possivelmente fatais. A avaliação dos eventos recorrentes traz a perspectiva 
da carga total de eventos ateroscleróticos a que esses pacientes estão expostos e não 
apenas dos primeiros eventos. Dois estudos com novas terapêuticas hipolipemiantes 
abordaram a redução de eventos cardiovasculares e também de eventos totais, de um 
primeiro evento e de eventos subsequentes. O evolocumabe, um inibidor da pró-proteína 
convertase subtilisina/quexina tipo 9 e o icosapenta etil, formulação altamente purificada 
de ácido graxo ômega 3 demonstraram reduções dos eventos cardiovasculares primários 
e secundários chave, bem como dos eventos totais, dos primeiros eventos e dos eventos 
subsequentes em pacientes de alto risco e risco muito alto que usam estatinas, mas com 
um risco elevado de novos eventos cardiovasculares. Pelos benefícios demonstrados, essas 
estratégias terapêuticas poderão ser incorporadas à prática clínica, desde que avaliadas 
num contexto de risco e benefício, e com um custo-efetividade aceitável.

Descritores: Risco; Dislipidemia; Ácidos Graxos Ômega 3.

ABSTRACT
Ischemic events continue to occur in patients with poorly controlled risk factors, such 

as those with high concentrations of LDL-cholesterol or triglycerides and those with dia-
betes and multivascular artherosclerotic disease, in spite of treatment with statins. These 
patients are at risk not only for the first, but also for recurrent ischemic events, which can 
be fatal. The evaluation of recurrent events brings a perspective of the total burden of 
artherosclerotic events to which the patient is exposed and not only of the first one. Two 
studies using new lipid-lowering therapies addressed the reduction of cardiovascular 
events and also of total events, of a first event, and of subsequent events. Evolocumab, 
a proprotein convertase subutilisin kexin type 9 inhibitor,  and icosapent ethyl, a highly 
purified formulation of omega-3 fatty acid, demonstrated reductions in key primary and 
secondary cardiovascular events, as well as in total events, first events and subsequent 
events in high and very high risk patients taking statins, but with a high risk of new car-
diovascular events. Based on the benefits observed, these therapeutic strategies can be 
incorporated into clinical practice, provided they are evaluated within a risk benefit context, 
with an acceptable cost-effectiveness ratio. 

Keywords: Risk; Dyslipidemia; Fatty Acids, Omega -3.
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INTRODUÇÃO
Apesar do grande avanço com o uso de estatinas na pre-

venção primária e secundária das doenças cardiovasculares, 
os eventos isquêmicos continuam a ocorrer em pacientes 
com fatores de risco mal controlados, como os portadores de 

concentrações elevadas de LDL-colesterol ou de triglicérides, 
naqueles com diabetes, doença aterosclerótica multivascular, 
entre outras situações. 1–4 Além dos eventos iniciais, esses pa-
cientes apresentam risco substancial de eventos recorrentes, 
potencialmente fatais. A avaliação dos eventos recorrentes 
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traz a perspectiva da carga total de eventos ateroscleróticos 
a que esses pacientes estão expostos e, não apenas dos 
primeiros eventos.5-6 Sob o prisma do médico, do paciente, 
e do sistema de saúde, não são só os primeiros eventos que 
contam, mas também os eventos subsequentes. 

Iremos abordar dois estudos recentes que mostraram 
reduções de eventos cardiovasculares, dos primeiros eventos 
e também de eventos subsequentes com diferentes inter-
venções hipolipemiantes associadas ao clássico tratamento 
com as estatinas. As considerações a respeito dos achados 
desses estudos poderão fazer parte de novas recomendações 
e ser incorporadas à prática clínica.

ESTUDO FOURIER
O estudo FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Re-

search with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) foi 
um estudo para avaliar desfechos cardiovasculares testando a 
eficácia e segurança de evolocumabe, um anticorpo monoclonal 
totalmente humano, que age inibindo a pró-proteína convertase 
subtilisina/quexina tipo 9 (PCSK9), a qual participa do catabolis-
mo do receptor de LDL (LDLR), ligando-se a ele e favorecendo 
sua degradação. Ao inibir a PCSK9, o evolocumabe impede a 
ligação do LDLR à PCSK9 e permite que o LDLR seja reciclado 
e capte colesterol da circulação para os tecidos, principalmente 
o hepático. Assim, esse fármaco promove reduções de LDL-co-
lesterol (LDL-c) em monoterapia, associado a estatinas com ou 
sem adição de ezetimiba da ordem de 50-60%.8,9 

O estudo FOURIER8 foi um estudo clínico randomizado, 
duplo-cego, placebo controlado, envolvendo 27.564 pacientes 
com doença aterosclerótica cardiovascular e concentrações 
de LDL-c > 70 mg/dL, que estavam em uso de estatinas. 
Os pacientes foram randomizados para receber injeções 
de evolocumabe (140 mg a cada duas semanas ou 420 mg 
mensalmente) ou injeções de placebo, por via subcutânea. 
O desfecho primário de eficácia foi composto por morte car-
diovascular, infarto do miocárdio, Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), hospitalização por angina instável ou revascularização 
coronária. O desfecho secundário chave foi composto por 
morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC. A duração 
do estudo (mediana) foi de 2,2 anos. 

Após 48 semanas de tratamento, a redução percentual do 
LDL-c com evolocumabe, comparada ao placebo, foi de 59%, 
caindo de LDL-c basal de 92 mg/dL para 30 mg/dL (P<0,001). 
Comparado ao placebo, o evolocumabe reduziu o risco do 
desfecho primário (1344 pacientes [9,8%] vs. 1563 pacientes 
[11,3%]; RR, 0,85; Intervalo de confiança (IC) 95% de 0,79 a 
0,92; P<0,001) e o secundário chave (816 [5,9%] vs. 1013 
[7,4%]; RR, 0,80; IC 95%, 0,73 a 0,88; P<0,001). Os resultados 
foram consistentes entre os subgrupos analisados, mesmo na-
queles com LDL-c basal no quartil inferior (mediana, 74 mg/dL). 
Não houve diferenças no perfil de eventos adversos entre os 
grupos, mesmo com relação a novos casos de diabetes ou 
eventos neurocognitivos. Reações no local da injeção foram 
mais comuns com o evolocumabe (2,1% vs. 1,6%). 

Na linha de raciocínio dos eventos recorrentes, questio-
nou-se se o inibidor de PCSK9 evolocumabe poderia reduzir o 
número de eventos cardiovasculares em pacientes com doença 
aterosclerótica estável recebendo terapia com estatinas?

Assim, o objetivo desta análise10 foi o de avaliar o efeito 
do evolocumabe nos eventos cardiovasculares totais, dada a 

sua importância para pacientes, médicos e para o sistema de 
saúde. Uma análise secundária do estudo FOURIER avaliou 
como desfecho primário o tempo para o primeiro evento de 
morte cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC, hospita-
lização por angina instável ou revascularização coronária. 
O desfecho secundário chave foi composto pelo tempo para o 
primeiro evento de morte cardiovascular, infarto do miocárdio 
ou AVC. Em análise pré-especificada, os eventos cardiovas-
culares totais foram avaliados entre os braços terapêuticos. 

Houve 2907 primeiros eventos e 4906 eventos totais 
durante o estudo. O evolocumabe reduziu o total de eventos 
em 18% (RR, 0,82; IC 95%, 0,75-0,90; P < ,001) incluindo 
tanto os primeiros eventos (hazard ratio, 0,85; IC 95%, 0,79-
0,92; P < 0,001) como os eventos subsequentes (RR, 0,74; 
IC 95%, 0,65-0,85). Houve 2192 primeiros eventos totais no 
grupo recebendo evolocumabe e 2714 eventos totais no 
grupo placebo. Para cada 1000 pacientes tratados por três 
anos, o evolocumabe preveniu 22 primeiros eventos e 52 
eventos totais. As reduções nos eventos totais ocorreram 
por redução na ocorrência do total de infartos do miocárdio 
(RR, 0,74; IC 95%, 0,65-0,84; P < 0,001), AVCs (RR, 0,77; 
IC 95%, 0,64-0,93; P =0,007), e revascularizações coronárias 
(RR, 0,78; IC 95%, 0,71-0,87; P < 0,001).

A adição do inibidor de PCSK9 evolocumabe à terapia 
com estatinas melhorou os desfechos clínicos, com reduções 
significantes no total de eventos cardiovasculares, por redu-
ção na ocorrência do total de infartos do miocárdio, AVCs e 
revascularizações coronárias. Mais do dobro do número de 
eventos foram prevenidos com o evolocumabe vs. placebo 
em comparação à análise que levou em conta apenas os 
primeiros eventos. Esses achados apontam para o benefício 
do uso contínuo de terapias hipolipemiantes agressivas na 
prevenção da recorrência dos eventos cardiovasculares. 

A diretriz americana de 201811 situa o paciente com even-
tos recorrentes como de muito alto risco e propõe que se 
após o uso de estatina de alta intensidade e ezetimiba o LDL-c 
estiver acima de 70 mg/dL, deva-se pensar na associação de 
um inibidor de PCSK9, visando redução adicional do LDL-c 
e dos eventos cardiovasculares. 

ESTUDO REDUCE-IT
O REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events with 

Icosapent Ethyl-Intervention Trial) foi outro estudo que fez uma 
análise dos eventos cardiovasculares iniciais e recorrentes 
com o uso do eicosapenta etil, um ácido graxo ômega-3, 
altamente purificado, que consiste numa modificação do 
EPA (ácido eicosapentaenoico). 

No estudo original,12 o pressuposto para o estudo era que 
pacientes com concentrações elevadas de triglicérides apresen-
tam risco aumentado de eventos isquêmicos. O icosapenta etil, 
formulação altamente purificada do ácido eicosapentaenoico, 
reduz triglicérides, porém não tinha sido avaliado para eventos 
isquêmicos. Trata-se de estudo multicêntrico, randomizado, 
duplo-cego, controlado por placebo, que selecionou pacientes 
com doença cardiovascular estabelecida ou com diabetes e 
múltiplos fatores de risco cardiovasculares, recebendo estati-
nas e que apresentassem concentrações de triglicérides em 
jejum entre 135 e 499 mg/dL e de LDL-c de 41 a 100 mg/dL. 
Os pacientes elegíveis foram randomizados para receber 2 g 
de icosapenta etil duas vezes ao dia (dose total diária de 4 g) 
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ou placebo. O desfecho primário foi composto por morte 
cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, AVC não fatal, 
revascularização coronária ou angina instável. O desfecho 
secundário chave foi composto por morte cardiovascular, 
infarto do miocárdio não fatal ou AVC não fatal. Foram incluídos 
no estudo 8179 pacientes (70,7% pertenciam ao grupo em 
prevenção secundária para eventos cardiovasculares) que 
foram seguidos por 4,9 anos (mediana). O desfecho primá-
rio ocorreu em 17,2% dos pacientes recebendo eicosapenta 
etil, comparado a 22% no grupo placebo (hazard ratio, 0,75; 
IC 95%, 0,68 a 0,83; P<0,001); as taxas do evento secundário 
chave foram de 11,2% e 14.8% (hazard ratio, 0,74; IC 95%, 0,65 
a 0,83; P<0,001). Os eventos isquêmicos adicionais também 
foram menores nos pacientes recebendo icosapenta etil do 
que no grupo placebo, incluindo taxas de morte cardiovascular 
(4,3% vs. 5,2%; hazard ratio, 0,80; IC 95%, 0,66 a 0,98; P=0,03). 
No entanto, maior porcentagem de pacientes no grupo icosa-
penta etil foi hospitalizada por fibrilação atrial ou flutter atrial 
(3,1% vs. 2,1%, P=0,004). Sangramentos graves ocorreram em 
2,7% no grupo icosapenta etil e em 2,1% no grupo placebo (P=0,06). 
O estudo concluiu que em pacientes com triglicérides elevados, 
a despeito do uso de estatinas, o risco de eventos isquêmicos, 
incluindo morte cardiovascular, foi significantemente reduzido 
entre aqueles que receberam icosapenta etil 2 g duas vezes ao 
dia em comparação com os que receberam placebo. 

Da mesma forma que na análise do FOURIER, o REDUCE-IT 
avaliou os primeiros eventos e os eventos subsequentes.13 
Os pacientes do REDUCE-IT também estavam sob risco 
aumentado de eventos isquêmicos subsequentes. O objetivo 
desse estudo foi uma análise pré-especificada para determi-
nar se o icosapenta etil reduziria também o total de eventos 
isquêmicos. Nessa análise pré-especificada, foram avaliadas 
as diferenças nos eventos totais usando regressão binomial 
negativa, além de outros métodos estatísticos. Dos 8.179 
pacientes, seguidos por 4,9 anos (mediana), 1.606 (55,2%) 

apresentaram primeiros eventos primários e 1303 (44,8%) 
apresentaram eventos primários subsequentes (incluindo 
762 segundos eventos e, 541 terceiros ou mais eventos). 
O icosapenta etil reduziu os eventos primários totais 
(61 vs. 89 por 1000 pacientes-ano para o icosapenta etil 
vs. placebo, respectivamente; RR 0,70, IC 95% 0,62-0,78, 
P<0,0001). O icosapenta etil também reduziu cada compo-
nente do desfecho primário, bem como o total dos desfechos 
secundários chave (32 vs. 44 por 1000 pacientes-ano para o 
icosapenta etil vs. placebo, respectivamente, RR 0,72, IC 95% 
0,63-0,82, P<0,0001). O estudo concluiu que em pacientes 
tratados com estatinas e com concentrações elevadas de 
triglicérides e doença cardiovascular ou diabetes, o icosapenta 
etil reduziu substancialmente a carga dos primeiros eventos, 
dos eventos subsequentes e do total de eventos isquêmicos. 

As recomendações de diretrizes para a redução de even-
tos cardiovasculares e de eventos subsequentes em pacien-
tes com triglicérides elevados e doença cardiovascular ou 
diabetes, ainda não contemplam a indicação do icosapenta 
etil para prevenção de eventos cardiovasculares. Essa nova 
formulação também não está disponível em nosso meio. 
No entanto, resultados que demonstram 25% de redução 
no desfecho primário e reduções ainda maiores nos eventos 
subsequentes, poderão ser incorporadas a diretrizes visando 
a redução da carga dos primeiros eventos, dos eventos 
subsequentes e do total de eventos isquêmicos.

Um resumo das principais características desses dois 
estudos que podem mudar a prática clínica é apresentada 
na Tabela 1. 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Tabela 1. Características dos estudos FOURIER e REDUCE-IT que norteiam mudanças na prática clínica. 

Características FOURIER REDUCE-IT
Fármaco Evolocumabe Icosapenta etil

Classe Anticorpo monoclonal humano anti-PCSK9 Ácido graxo ômega 3 altamente 
purificado

Dose utilizada 140 mg a cada duas semanas ou 420 mg/mês 2g 2 x ao dia
Administração Injeção subutânea Uso oral
Número de pacientes 27.564 8.179

Doença cardiovascular prévia DAC, AVC, DAP DCV ou Diabetes + Fatores de risco 
cardiovascular

Critério lipídico LDL-c > 70 mg/dL LDL-c entre 41 e 100 mg/dL e TG entre 
135 e 499 mg/dL

Uso de estatina Moderada a alta intensidade +/- ezetimiba Suficiente para manter LDL-c entre 41 e 
100 mg/dL

Desfecho primário Morte CV, IAM, AVCs não fatais, AI, RM Morte CV, IAM, AVCs não fatais, AI, RM
Redução do desfecho primário 15% 25%
NNT 66 21
Desfecho secundário chave Morte CV, IAM, AVCs não fatais Morte CV, IAM, AVCs não fatais
Redução do desfecho secundário chave 20% 26%
NNT 66 28
Redução de mortalidade Não 20%
Redução do total de eventos primários 18% 30%
Redução dos eventos subsequentes 26% 30%

AI- Angina Instável; AVC -  Acidente Vascular Cerebral; CV- Cardiovascular; DAC - Doença Arterial Coronária; DAP-  Doença Arterial Periférica; DCV- Doença Cardiovascular; IAM- Infarto 
Agudo do Miocárdio; NNT- Número Necessário de Tratamentos para Reduzir um Evento; RM - Revascularização Miocárdica.
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E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

CRITICAL ANALYSIS OF THE STUDIES THAT HAVE CHANGED CLINICAL 
PRACTICE: DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASCULAR DISEASES 

RESUMO
Já é bem conhecida a importância da terapêutica para os pacientes com diabetes mellitus 

(DM) no que diz respeito à redução dos eventos cardiovasculares e, por isso, existe interesse em 
comprovar a segurança cardiovascular das diferentes terapias anti-hiperglicêmicas disponíveis 
no mercado. O objetivo desta revisão consiste em discutir três grandes estudos publicados 
recentemente, LEADER, CANVAS e DECLARE – TIME 58, que avaliaram o efeito sobre morbi-
dade e mortalidade cardiovascular das medicações em questão em comparação com placebo. 

Descritores: Diabetes Mellitus Tipo 2; Liraglutide; Canagliflozina.

ABSTRACT
The importance of therapy for patients with diabetes mellitus (DM) in reducing cardiovas-

cular events is well-known and, therefore, there is interest in confirming the cardiovascular 
safety of the different antihyperglycemic therapies available on the market. The objective 
of this review is to discuss three large recently-published studies, LEADER, CANVAS and 
DECLARE – TIME 58, which evaluated the effect of the medications in question on morbidity 
and cardiovascular  mortality as compared to a placebo. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2; Liraglutide; Canagliflozin.
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INTRODUÇÃO 
O diabetes mellitus (DM) é uma doença heterogênea 

relacionada a diversas complicações micro e macrovascu-
lares e representa uma das principais causas de mortali-
dade da atualidade e sua incidência está em ascensão.1 A 
hiperglicemia está intimamente associada ao aparecimento 
de doenças vasculares, e por isso, a importância de estrati-
ficação de risco, acompanhamento e tratamento específico. 
As principais causas de morte cardiovascular nessa popu-
lação são: doença arterial coronariana, acidente vascular 
encefálico e doença arterial periférica.2 Em 2008, o órgão 
regulatório americano Food and Drug Admnistration (FDA) 
determinou a obrigatoriedade de avaliações de segurança 
cardiovascular nos novos tratamentos dos antidiabéticos. 
Neste contexto, novas terapêuticas se desenvolveram em 
duas classes medicamentosas – agonistas do receptor do 
peptídeo tipo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1) e inibidores 
do cotrasportador sódio glicose 2 (SGLT2) – que não só com-
provaram segurança, mas em alguns estudos superioridade 
na redução de eventos cardiovasculares. Nesta revisão iremos 
discutir três estudos que mudaram a prática clínica recente, 
o LEADER; o CANVAS e o DECLARE – TIMI, publicados no 
New England Journal of Medicine respectivamente em junho 
de 2016, agosto de 2017 e janeiro de 2019.

TRIALS EM DIABETES E DOENÇA 
CARDIOVASCULAR

LEADER (Liraglutide and Cardiovascular Outcome 
in Type 2 Diabetes) 

Estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado, contro-
lado por placebo que incluiu um total de 9340 pacientes e 
seguimento de aproximadamente 3,8 anos. Publicado em 
2016, teve participação importante de nosso país e avaliou 
os desfechos cardiovasculares da liraglutide (análogo da 
GLP1) em pacientes com DM2 de alto risco cardiovascular. 
Os pacientes tinham idade superior a 50 anos e pelo menos 
uma doença cardiovascular coexistente ou idade superior a 60 
anos ou mais e pelo menos um fator de risco cardiovascular 
(microalbuminúria ou proteinútia, hipertensão arterial sistêmica, 
hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica ou dias-
tólica do ventrículo esquerdo e/ou índice de tornozelo-braço 
inferior a 0,90). Como desfecho primário foi avaliado tempo 
de randomização até a primeira ocorrência de evento cardio-
vascular (morte por causas cardiovasculares, infarto agudo 
do miocárdio não fatal ou acidente vascular não fatal) e como 
desfechos secundários avaliou-se o tempo da randomização 
até a primeira ocorrência de: morte por causas cardiovasculares 
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IAM não fatal, AVC não fatal, revascularização coronária ou 
hospitalização por angina instável ou insuficiência cardíaca;  
morte por qualquer causa, complicações microvasculares 
(nefropatia, neoplasias e pancreatite).3 

A hipótese de não inferioridade da liraglutide em relação 
ao placebo foi confirmada, assim como redução significativa 
de 13% no risco de desfecho primário composto com redução 
de 22% de morte cardiovascular e de 15% de morte por todas 
as causas no grupo liraglutide (IC 95%, 0,74-0,97; p = 0,02) 
além de significativa redução de ocorrência de eventos micro-
vasculares de 16% (IC 95% 0,73-0,97; p= 0,02). Entretanto, as 
taxas de infarto não fatal, AVC não fatal e hospitalização por IC 
foram menores, porém não significativas, no grupo de liraglu-
tide em comparação ao grupo placebo. Quanto aos eventos 
adversos que conduziram à descontinuação da medicação, 
destaca-se os eventos gastrointestinais (náusea, diarreia, 
vômito, constipação, dor abdominal e dispepsia). Não houve 
significância na incidência de pancreatite entre os grupos.

CANVAS (Canagliglozin and Cardiovascular and 
Renal Events in Type 2 Diabetes)

Em 2017 foi publicado este estudo que comparou o uso 
da canagliflozina (inibidor da SGLT2) em 10.142 pacientes 
portadores de DM2 e doença cardiovascular estabelecida 
(66%) ou sob risco de doença cardiovascular, com segui-
mento médio de 2,4 anos. Trata-se de um trial randomizado, 
multicêntrico, duplo-cego, placebo-controlado, cujo desfecho 
primário foi morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal 
e acidente vascular não fatal. A canagliflozina foi associado a 
uma redução de 14% na taxa de desfecho primário comparada 
com o grupo placebo (26,9 vs 31,5 por 1000 participantes-a-
no; RR= 0,86; IC 95% 0,75-0,97) sem alteração significativa 
de mortalidade por todas as causas. Foi demonstrado um 
possível benefício com relação a progressão da albuminúria 
(RR 0,73; 95% IC 0,67-0,79) e também no desfecho composto 
de redução da taxa de filtração glomerular, necessidade de 
terapia de substituição renal ou morte por causas renais (RR 
0,60; 95% IC 0,47-0,77), e hospitalizações por insuficiência 
cardíaca (RR 0,67; 95% IC 0,52-0,87). Por outro lado, por 
ser uma medicação que inibe a reabsorção da glicose, há 
aumento de glicosúria e consequente maior incidência de 
infecções genitais assim como já verificado com a empa-
gliflozina. Além disso, houve um aumento significativo de 

amputações, em sua maioria na altura de metatarso (6,3 vs. 
3,4 casos por 1000 pacientes-ano; RR 1,97) porém,4 o estudo 
OBSERVE -4D, apresentado na ADA 2018, não confirmou 
aumento de risco.  

DECLARE- TIMI 58 (Dapagliflozin and 
Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes)

Em 2018, esta publicação avaliou a eficácia e segurança 
cardiovascular da dapagliflozina. Ensaio clínico, multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego, controlado com placebo com 
17.160 pacientes portadores de DM2 acompanhados por 5 
anos, com história de doença cardiovascular estabelecida ou 
múltiplos fatores de risco.  Foi atingido o desfecho composto 
primário de segurança de não-inferioridade para morte cardio-
vascular, infarto agudo do miocárdio não fatal e AVC não fatal 
e também uma redução significativa de desfecho composto 
coprimário para hospitalização por insuficiência cardíaca ou 
morte cardiovascular. Quanto aos desfechos secundários, 
não observou piora da função renal (4,3% x 5,5% no grupo 
placebo) nos pacientes que usaram inibidores de SGLT2.5 

Aqui vale ressaltar a importância do benefício da adminis-
tração da medicação em pacientes com DM em prevenção 
primária uma vez que apenas 40% dos pacientes do estudo 
haviam tido eventos cardiovasculares prévios.  E, ao contrário 
do estudo CANVAS, não foi observado aumento do risco de 
amputação com uso de dapagliflozina porém houve um maior 
número de cetoacidose e infecções urinárias.

DISCUSSÃO 
Para os pacientes com DM que necessitam de tratamento 

farmacológico é ainda recomendado o uso de metformina 
como droga de primeira escolha uma vez que atua reduzindo 
significativamente complicações microvasculares e desfechos 
combinados intrínsecos do diabetes e por ser uma medica-
ção amplamente conhecida na prática clínica, com custo 
reduzido e por ser segura quando combinada com outros 
fármacos.6 Em seguida, a escolha deve envolver medicações 
que não só agem no alvo glicêmico como também reduzem 
riscos cardiovasculares, entre elas, os análogos de GLP1 e 
os inibidores de SGLT2.7,8 (Tabela 1) Os análogos do GLP-1 
são a classe mais potente para reduzir HbA1c além de perda 
de peso e atualmente foi inserida em diversos guidelines 
como droga de escolha para paciente com DM e alto risco 

Tabela 1. 

Medicamento Classe Desfecho Eventos adversos importantes

Liraglutide
(Estudo LEADER) Agonistas do GLP-1

- Diminuição MACE em 13% 
- Redução da taxa de mortalidade por 
causas cardiovasculares 
- Redução peso e redução de hipoglicemia 
- Prevenção secundária 

Náusea e diarreia vômito, 
constipação, dor abdominal e 
dispepsia

Canagliflozina
(Estudo CANVAS) Inibidores de SGLT2

- Diminuição dos eventos CV em 14%
- Diminuição na progressão da albuminúria 
- Diminuição de necessidade de 
hemodiálise e morte de causas renais 
- Maioria como prevenção secundária 

Aumento de amputações 

Dapagliflozona
(Estudo DECLARE 
TIME 58)

Inibidores de SGLT2

- Redução nas internações por IC
- Atua como medicamento de prevenção 
primária cardiovascular
- Não reduziu MACE

Aumento discreto de cetoacidose 
diabética, infecções urinárias, 
gangrena Fournier e fasceíte 
necrotizante
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cardiovascular.9 Por outro lado, a liraglutide é uma medicação 
injetável e não há evidências que comprovem o benefício da 
mesma em associação à inibidores de DDP4. 

Em contrapartida, os inibidores de SGLT2, bem discuti-
dos nos estudos EMPA-REG, CANVAS e DECLARE mostra-
ram benefício na insuficiência cardíaca. Importante ressaltar 
que o desenho do DECLARE incluiu paciente com risco 
cardiovascular menor que nos demais estudos da mesma 
classe, tornando os inibidores de SGLT2 como potencial 
droga de escolha para prevenção primária. Dentre eles, a 
canagliflozina foi associado a uma redução de eventos car-
diovasculares, porém, também foi associada a um aumento 
das taxas de amputações enquanto que a dapagliflozina 
não foi relacionada a diminuição de mortalidade, mas ob-
teve redução significativa nas internações por insuficiência 
cardíaca. Temos, portanto, como questionamento, o fato 
do trial DECLARE não ter reduzido MACE comparado com 
outras medicações da mesma classe. Uma das hipóteses 
seria o fato de os pacientes deste estudo apresentarem 
menos riscos cardiovasculares. Ainda é necessário pros-
seguir novas investigações. Entretanto ficou claro o efeito 
benéfico dos inibidores de SGLT2 quanto a diminuição de 
internações por IC. 

CONCLUSÃO 
Novas perspectivas de antidiabéticos estão disponíveis 

para o paciente portador de DM2. Atualmente preconiza-se 
medicações com segurança cardiovascular e que se encai-
xem ao perfil do paciente coronariopata. Dentre as medica-
ções estudadas, os inibidores de SGLT2 e os análogos de 
GLP1 demonstraram não apenas segurança cardiovascular 
como também redução de desfechos cardiovasculares e 
morte. Caso a metformina associada a mudanças no estilo 
de vida não sejam suficientes para atingir níveis glicêmicos 
adequados, deve-se avaliar a introdução de tais medicações. 
Atentar para os inibidores de SGLT2 que não só demonstraram 
redução de mortalidade (estudo EMPA-REG) como também 
redução de internações por insuficiência cardíaca (CANVAS 
e DECLARE). Tais estudos não só mudaram paradigmas 
do tratamento de DM como também melhoraram sobrevida 
dessa população.
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ANÁLISE CRÍTICA DOS ESTUDOS QUE MUDARAM 
A PRÁTICA CLÍNICA RECENTE: DOENÇA VALVAR

CRITICAL ANALYSIS OF STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT CLINICAL 
PRACTICE: VALVULAR HEART DISEASE

RESUMO
Nesta breve análise crítica, discutiremos três estudos com potencial de alterar a 

prática clínica e as principais diretrizes internacionais no que tange à doença valvar. 
O estudo PARTNER III foi um estudo que randomizou 1000 pacientes de baixo risco 
cirúrgico entre troca valvar transcateter e cirurgia convencional, com superioridade da 
técnica transcateter em um desfecho primário combinado de mortalidade de todas 
as causas, acidente vascular cerebral (AVC) e re-hospitalização em doze meses de 
seguimento (8,5% vs. 15,1%, p = 0,001). Já o estudo Evolut Low Risk randomizou 1468 
pacientes entre as duas técnicas, com um desfecho primário de mortalidade ou AVC 
incapacitante ao final de dois anos de seguimento que atingiu não-inferioridade na 
comparação Bayesiana (5,3% transcateter vs. 6,7% cirurgia). Finalmente, discutimos 
também o estudo COAPT, no qual 614 pacientes foram randomizados entre o dispo-
sitivo edge-to-edge MitraClip e o tratamento clínico da insuficiência mitral secundária. 
Nesses pacientes selecionados, a taxa anualizada de hospitalizações por insuficiência 
cardíaca foi de 35,8% por paciente-ano no grupo MitraClip, comparado com 67,9% no 
grupo controle (HR 0,53, IC 95% 0,4-0,7).Nas novas diretrizes, pode-se razoavelmente 
esperar uma indicação I para a troca valvar transcateter em pacientes de baixo risco 
e uma indicação IIa para a técnica edge-to-edge em pacientes com características 
semelhantes aos do COAPT. Esses procedimentos devem ser considerados no contexto 
do Heart Team para que sejam atingidos os melhores resultados.

Descritores: Estenose Aórtica; Insuficiência da Valva Mitral; Risco.

ABSTRACT
In this short critical review, we will discuss three trials with the potential to alter clinical 

practice and the main international guidelines regarding valvular heart disease. The 
PARTNER III trial was a study of 1000 low surgical risk patients randomized between 
transcatheter aortic valve replacement (TAVR) and conventional surgery, showing 
the superiority of the transcatheter technique with a combined primary endpoint of 
all-cause mortality, stroke and rehospitalization over twelve months of follow-up (8.5% 
vs. 15.1%, p = 0.001). The Evolut Low Risk trial randomized 1468 patients between the 
two techniques with a primary endpoint of death or incapacitating stroke at the end of 
two years of follow-up, achieving non-inferiority in a Bayesian comparison (5.3% TAVR 
vs. 6.7% surgery). Finally, we also will discuss the COAPT study, in which 614 patients 
were randomized between the edge-to-edge MitraClip device and clinical treatment  
for secondary mitral regurgitation. Among these selected patients, the annual rate of 
hospitalizations for heart failure was 35.8% per patient-year in the MitraClip group, 
compared with 67.9% in the control group (HR 0.53, 95% CI 0.4-0.7). Under the new 
guidelines, we may reasonably expect a class I indication for transcatheter valvular 
replacement in low-risk patients and a class IIa indication for the edge-to-edge te-
chnique in patients with characteristics similar to those of the COAPT study. These 
procedures should be considered within the context of the Heart Team so that the 
best results are achieved.

Keywords: Aortic Valve Stenosis; Mitral Valve Insufficiency; Risk.
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INTRODUÇÃO
O manejo da doença valvar sofreu grandes avanços 

nos últimos quinze anos pela introdução das novas terapias 
transcateter. Nesta pequena exposição, nosso objetivo é 
realizar uma discussão sobre três trabalhos recentemente 
publicados que certamente mudarão as diretrizes nacionais 
e internacionais para o tratamento de valvopatias.

REVISÃO DAS DIRETRIZES
As três principais diretrizes no contexto nacional são 

a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a 
diretriz da American Heart Association/American College of 
Cardiology (AHA/ACC) e finalmente a diretriz da European 
Society of Cardiology (ESC). A diretriz brasileira foi publicada 
em 2011,1 com uma atualização em 2017.2 A americana, por 
sua vez, foi originalmente publicada em 2014,3 com uma 
atualização focada em 2017.4 Finalmente, a nova versão da 
diretriz europeia foi publicada em 2017.5

As recomendações mais atualizadas das diretrizes e os 
graus de evidência variam entre essas diretrizes. A Tabela 1 
inclui as recomendações principais de cada diretriz em re-
lação à estenose aórtica grave sintomática e à insuficiência 
mitral secundária. 

ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA 
EM PACIENTES DE BAIXO RISCO

Os estudos com a família de válvulas balão-expansíveis 
SAPIEN (Edwards Lifesciences, Irvine, Califórnia, Estados 
Unidos) foram os pioneiros nos pacientes inoperáveis,6 de 
alto risco7 e de risco intermediário.8 Após longa espera, em 
2019 foi publicado no New England Journal of Medicine o 
estudo PARTNER III.9 Neste ensaio foram incluídos pacientes 
com estenose aórtica grave sintomática considerados de 
baixo risco cirúrgico, definido como escore STS (Society 
of Thoracic Surgeons) abaixo de 4% (isto é, risco de morte 

em 30 dias abaixo de 4%). Foram excluídos pacientes com 
válvulas bicúspides, fragilidade, insuficiência aórtica grave, 
entre outros critérios anatômicos e clínicos que impossibili-
tariam o procedimento.

Mil pacientes foram randomizados entre cirurgia con-
vencional e o procedimento transcateter com a SAPIEN 3. 
O desfecho clínico primário foi um composto de mortalida-
de de todas as causas, acidente vascular cerebral (AVC) e 
re-hospitalização em doze meses de seguimento. A idade 
média dos pacientes era de 73 anos, com um escore STS 
médio de 1,9%, confirmando o propósito de ser um estudo de 
baixo risco. Ressalta-se que, por baixo risco, não se entende 
necessariamente pacientes mais jovens, mas sim com uma 
menor prevalência de comorbidade. Em termos de resulta-
dos, o desfecho primário ocorreu em 8,5% dos pacientes do 
grupo transcateter versus 15,1% nos pacientes cirúrgicos, 
atingindo assim superioridade (p = 0,001). (Figura 1) Além 
disso, o grupo transcateter teve menor incidência de AVC 
(0,6% vs. 2,4%, p = 0,02) e de fibrilação atrial (5% vs. 39,5%, 
p < 0,001), além de hospitalização mais curta (3 dias vs. 
7 dias, p < 0,001). Finalmente, a taxa de refluxo paravalvar 
de grau moderado ou importante entre os dois grupos foi 
semelhante em trinta dias (0,8% transcateter vs. 0% cirurgia) 
e aos doze meses (0,6% transcateter vs. 0,5% cirurgia).

Olhando para os componentes do desfecho primário, 
porém, não houve diferença significativa na mortalidade 
de um ano entre os grupos (1% transcateter vs. 2,5% cirur-
gia, HR 0,41, IC 95% 0,14-1,17), AVC (1,2% transcateter vs. 
3.1% cirurgia, HR 0,38, IC 95% 0,15-1) e re-hospitalização 
(7,3% transcateter vs. 11% cirurgia, HR 0,65, IC 95% 0,42-1). 
Isso demonstra a qualidade dos resultados obtidos nos pa-
cientes cirúrgicos, ressaltando que a técnica tradicional ainda 
pode ser realizada com elevado grau de sucesso em centros 
experientes. Esta informação é importante para as equipes 
brasileiras, já que a disponibilidade da técnica transcateter 
ainda é limitada no sistema público.

Tabela 1. Recomendações principais de cada diretriz em relação à estenose aórtica grave sintomática e à insuficiência mitral secundária. 

Estenose aórtica sintomática grave
Diretriz SBC Diretriz AHA/ACC Diretriz ESC

Inoperável TAVI I A TAVI I A TAVI I B

Risco alto TAVI I A Cirurgia I A
TAVI I A

Cirurgia I B
TAVI I B

Risco intermediário Cirurgia I A TAVI IIa A Cirurgia I B-NR
TAVI IIa B-R

Cirurgia I B
TAVI I B

Risco baixo Cirurgia I A Cirurgia I B-NR Cirurgia I B
Insuficiência mitral secundária grave

Diretriz SBC Diretriz AHA/ACC Diretriz ESC

Revascularização miocárdica Cirurgia IIa B Cirurgia IIa C (FE > 30%)
Cirurgia I C

Sintomáticos Cirurgia IIb B Cirurgia IIb B

(FE < 30%)
Cirurgia IIa C

(FE > 30% baixo risco)
Cirurgia IIb C

Sintomáticos de alto risco cirúrgico
Isquêmica: Percutâneo IIb B

- (FE > 30%)
Percutâneo IIb CDilatada: Percutâneo Ib B

R: Randomizado; NR: Não randomizado; SBC: Sociedade Brasileira de Cardiologia; AHA/ACC: American Heart Association/American College of Cardiology; ESC: European Society of 
Cardiology; TAVI: Troca transcateter de valva aórtica; FE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo.
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O outro ensaio importante publicado em 2019 foi o Evolut 
Low Risk Trial, utilizando a válvula concorrente auto-expansí-
vel Evolut (Medtronic Inc., Minneapolis, Minnesota, Estados 
Unidos). Neste estudo, 1468 pacientes foram randomizados 
entre a técnica transcateter e cirurgia convencional. O desfecho 
primário escolhido foi um composto de mortalidade ou AVC 
incapacitante em dois anos de seguimento. Entre os desfechos 
secundários testados hierarquicamente, incluíram-se gradien-
tes, área aórtica, sintomas e qualidade de vida, além de um 
composto de mortalidade, AVC incapacitante, sangramento, 
complicação vascular e lesão renal aguda em 30 dias. 

A população deste estudo foi semelhante à do PARTNER III: 
os pacientes tinham idade média de 74 anos com um STS 
de 1,9%. Nos resultados, o desfecho primário foi de 5,3% 
nos pacientes transcateter contra 6,7% no grupo cirúrgico, 
atingindo não-inferioridade. (Figura 2) Não houve superio-
ridade, porém, na comparação. A mortalidade estimada 
de dois anos foi de 4,5% nos dois grupos. Ao final de trinta 
dias, as taxas de AVC (0,5% transcateter vs. 1,7% cirurgia), 
fibrilação atrial (7,7% transcateter vs. 35,4% cirurgia), lesão 
renal aguda (0,9% transcateter vs. 2,8% cirurgia) e sangra-
mento (2,4% transcateter vs. 7,5% cirurgia) favoreceram os 
pacientes transcateter. No entanto, a taxa de marca-passo 
foi pior nestes em comparação com os cirúrgicos (17,4% vs. 
6,1%, respectivamente).

Em relação aos desfechos hemodinâmicos, os pacientes 
transcateter atingiram não-inferioridade e superioridade em 

relação aos gradientes e área valvar ao final de 12 meses. 
A taxa de refluxo paravalvar moderado ou grave em 30 dias foi 
de 3,5% no grupo TAVI e 0,5% no grupo cirúrgico. Além disso, 
houve uma menor incidência de hospitalização por insuficiência 
cardíaca no grupo transcateter (3,2% vs. 6,5% cirurgia). Final-
mente, houve não-inferioridade entre os grupos em relação 
a sintomas e qualidade de vida ao final de um ano. Porém, a 
recuperação nos pacientes transcateter foi mais rápida, com 
superioridade em qualidade de vida ao final de 30 dias.

Uma crítica a este estudo está na escolha metodoló-
gica. Apesar do estudo ter um desfecho primário de dois 
anos de seguimento, a análise foi realizada quando 850 
pacientes atingiram 12 meses de seguimento através de 
métodos Bayesianos. Apenas 137 pacientes (9,3% do total) 
tinham dois anos de seguimento no momento da análise 
pré-especificada. No entanto, metodologia semelhante foi 
utilizada no estudo SURTAVI10 e os resultados foram confir-
mados ao final dos dois anos de seguimento. Outra crítica, 
que se aplica na realidade tanto ao PARTNER III quanto ao 
Evolut Low Risk, é a falta de cegamento na adjudicação de 
desfechos. Além disso, nenhum dos dois estudos oferece 
informações sobre o desempenho de longo prazo da técnica 
transcateter. Para remediar esta questão, o FDA americano 
determinou seguimento de 10 anos para todos os pacientes 
participantes dos dois ensaios.

Estes dois estudos devem alterar a indicação de inter-
venção nos pacientes de baixo risco cirúrgico na próxima 

Figura 1. Modelos Kaplan-Meier demonstrando o desempenho superior no desfecho primário do estudo PARTNER III. 

(Traduzido de Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, Makkar R, Kodali SK, Russo M, et al. Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Balloon-Expandable Valve in Low-Risk Patients. 
N Engl J Med [Internet]. 2019 Mar 16 [cited 2019 Mar 16];NEJMoa1814052).
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atualização de diretrizes. Espera-se uma indicação de classe 
I com nível de evidência A (devido à publicação dos dois 
ensaios randomizados de alta qualidade) para a técnica 
transcateter nos pacientes de baixo risco cirúrgico. 

INSUFICIÊNCIA MITRAL SECUNDÁRIA
No final de 2018, o estudo COAPT foi publicado no New 

England Journal of Medicine.11 Este ensaio utilizou o dispositivo 
MitraClip (Abbott Laboratories, Lake Bluff, Illinois, Estados 
Unidos), utilizado para unir as cúspides da válvula mitral 
(reparo ponta-a-ponta, ou edge-to-edge, semelhante à sutura 
de Alfieri) gerando uma redução no refluxo. O dispositivo 
poderia ser utilizado tanto para o reparo de insuficiência 
mitral primária quanto secundária, mas não havia evidências 
suportando seu uso neste segundo grupo.

No COAPT, 614 pacientes com insuficiência mitral secun-
dária foram randomizados 1:1 entre o MitraClip (associado 
a terapia medicamentosa otimizada) e o manejo medica-
mentoso simples (controle). Como critério de inclusão, os 
pacientes teriam que manter-se sintomáticos (NYHA II, III ou 
IV capaz de deambular) apesar do uso de doses máximas 
de terapia medicamentosa. Além disso, o grau de refluxo 
deveria ser moderadamente grave ou grave após avaliação 
core-lab. Finalmente, o Heart Team da instituição deveria 
decidir que o paciente era anatomicamente apto para re-
ceber um MitraClip, ao mesmo tempo que a cirurgia valvar 
mitral era inadequada. 

Dois desfechos primários foram incluídos no estudo: o 
desfecho primário de efetividade, taxa de hospitalizações por 
insuficiência cardíaca ao final de 24 meses (incluindo eventos 
recorrentes no mesmo paciente), e o desfecho primário de 
segurança, ausência de complicações relacionadas ao dis-
positivo ao final de 12 meses. Já que o grupo controle não 
receberia o dispositivo, foi utilizada uma taxa pré-estabelecida 
de 88% para o desfecho primário de segurança, sendo que 
os pacientes deveriam ter desempenho superior a esta para 
o desfecho ser atingido. Os desfechos secundários seriam 
testados de maneira hierárquica apenas se os desfechos 
primários fossem concretizados. 

A idade média dos pacientes foi de 72 anos. 36,5% 
já haviam recebido terapia de ressincronização cardíaca. 
A fração de ejeção média era de 31,3%. O refluxo era 
moderadamente grave em 52,2% dos pacientes, com 
47,8% com refluxo grave. Houve sucesso na implantação 
do dispositivo em 97% dos pacientes. Após o uso do dis-
positivo, 95% dos pacientes passaram a ter refluxo leve ou 
moderado. Ao final do período do estudo, o seguimento 
mediano foi de 22,7 meses no grupo MitraClip contra 16,5 
meses no grupo controle. 

Em relação ao desfecho primário de efetividade, a taxa 
anualizada de hospitalizações por insuficiência cardíaca foi de 
35,8% por paciente-ano no grupo MitraClip, comparado com 
67,9% no grupo controle (HR 0,53, IC 95% 0,4-0,7). (Figura 3) 
O número necessário para tratar (NNT) para evitar uma hos-
pitalização em dois anos foi 3,1. Já olhando para o desfecho 
de segurança, a taxa de ausência de complicações do dis-
positivo em doze meses foi de 96,6%, superando com folga 
o valor pré-estabelecido de 88% (p < 0,001). A mortalidade 
de dois anos favoreceu também o grupo MitraClip (29.1% 
vs. 46,1% controle, HR 0,62, IC 95% 0,46-0,82), com um NNT 
de 5,9 para evitar uma morte. Outros achados envolveram 
superioridade na qualidade de vida e classe funcional dos 
pacientes MitraClip, além de melhor preservação do ventrículo 
esquerdo neste grupo.

Os resultados do estudo COAPT foram recebidos com 
grande euforia pela comunidade. No entanto, estes foram 
opostos aos resultados obtidos no estudo MITRA-FR,12 
que foi negativo para diferenças na mortalidade e hospita-
lização entre o grupo com dispositivo e o grupo controle. 
Existem algumas explicações para os diferentes achados 
entre o COAPT e o MITRA-FR.13 Uma diferença importante 
está nas distintas gravidades de doença ventricular es-
querda e grau de insuficiência mitral entre as populações 
estudadas. Os pacientes do MITRA-FR tinham ventrículos 
mais dilatados e incluíam pacientes com menores fração 
de ejeção do que os do COAPT. Além disso, devido a 
diferentes critérios de avaliação de insuficiência mitral, 
os pacientes do COAPT tinham refluxos mais importantes 
do que os encontrados no MITRA-FR.13 Entende-se então 

Figura 2. O painel A mostra a distribuição posterior de probabilidade para o desfecho primário no estudo Evolut Low Risk, confirmando o 
critério de não-inferioridade atingido. 

ICB: intervalo crível bayesiano (Traduzido de Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, Mumtaz M, Gada H, O’Hair D, et al. Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Self-Expanding 
Valve in Low-Risk Patients. N Engl J Med [Internet]. 2019 Mar 16 [cited 2019 Mar 16];NEJMoa1816885).
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Figura 3. Desfechos primários do estudo COAPT nos painéis A e 
B. Curva Kaplan-Meier para mortalidade de dois anos no painel C.

que a insuficiência mitral era mais relevante no coorte 
do COAPT, e seus pacientes tinham uma maior reserva 
funcional, possibilitando melhor recuperação caso o driver 
da fisiopatologia, isto é, a doença valvar, fosse melhorado. 
Outra questão é que o COAPT exigia a otimização da te-
rapia medicamentosa em doses maximamente toleradas 
antes da implantação do MitraClip, enquanto este não 
era o caso no MITRA-FR, que possibilitava alterações ao 
longo no seguimento.

Podemos trazer para a prática então que o maior benefício 
no uso do MitraClip está nos pacientes com função ventricular 
mais próxima à normal (isto é, mais cedo na história natural 
da doença) porém com refluxos mais graves. Acreditamos 
que as novas evidências podem fortalecer uma indicação ao 
menos IIa B-R para o uso da técnica na diretriz americana 
em pacientes bem selecionados.

FUTURO
Novos trials podem expandir ainda mais as indicações 

da troca valvar transcateter e do procedimento edge-to-edge 
da válvula mitral. Para a troca valvar aórtica, o estudo EAR-
LY-TAVR ajudará a desvendar a questão sobre a intervenção 
em pacientes com estenose aórtica grave ditos assintomá-
ticos. Já o ensaio TAVR-UNLOAD estudará a indicação de 
intervenção transcateter em pacientes com estenose aórtica 
moderada e disfunção ventricular esquerda. Além disso, 
os resultados de longo prazo do PARTNER III e do Evolut 
Low Risk darão informações sobre a durabilidade destes 
dispositivos. Para a técnica edge-to-edge na insuficiência 
mitral, o estudo Reshape-HF2 poderá confirmar ou colocar 
em dúvida os resultados do COAPT.

CONCLUSÃO
Uma série de novos estudos de alta qualidade consoli-

daram as evidências que balizam as indicações das técnicas 
percutâneas. Os operadores devem estar em constante 
atualização para que possam oferecer as intervenções 
mais corretas aos seus pacientes no contexto de discussão 
no Heart Team.
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Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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ANÁLISE CRÍTICA DOS ESTUDOS QUE MUDARAM 
A PRÁTICA CLÍNICA RECENTE: ARRITMIAS

CRITICAL ANALYSIS OF STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT 
CLINICAL PRACTICE: ARRHYTHMIAS

RESUMO
Os maiores avanços no tratamento das arritmias cardíacas, que geraram propostas 

de mudança e/ou incorporação de novas tecnologias de tratamento medicamentoso ou 
intervencionista, referem-se à fibrilação atrial, arritmia sustentada mais frequente na prática 
clínica, razão pela qual demos maior ênfase a essa análise. Os últimos estudos que têm 
proporcionado revisões, atualizações e perspectivas das principais diretrizes mundiais 
são os que envolvem as comparações dos esquemas de combinações de anticoagulação 
e antiagregação plaquetária em pacientes com fibrilação atrial no contexto da doença 
arterial coronariana com intervenção planejada ou imediata, bem como os que envolvem a 
estratégia de ablação por cateteres com opção no início do tratamento da fibrilação atrial 
nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

Descritores: Arritmias Cardíacas; Fibrilação Atrial; Anticoagulantes; Ablação por Cateter. 

ABSTRACT
The greatest advances in the treatment of cardiac arrhythmias, which have led to propo-

sals of change and/or the incorporation of new drug or intervention treatment technologies, 
relate to atrial fibrillation, the most common sustained arrhythmia in medical practice, which 
is why we have placed more emphasis on it in this analysis. The latest studies to have re-
vised, updated, and offered new perspectives on the principal global guidelines are those 
that involve comparisons of regimens that combine anticoagulation and antiaggregation of 
platelets in patients with atrial fibrillation within the context of coronary artery disease with 
planned or immediate intervention, as well of those that involve a catheter ablation strategy 
as an option at the beginning of treatment for atrial fibrillation in patients with heart failure 
with reduced ejection fraction.  

Keywords: Arrhythmias, Cardiac; Atrial Fibrillation; Anticoagulants; Catheter Ablation.
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INTRODUÇÃO
No que diz respeito ao tema “Arritmias”, a exemplo de 

muitas outras áreas da Cardiologia, diversos estudos rando-
mizados e controlados foram publicados para responderem às 
questões mais controversas, seja na intervenção clínica, seja 
na intervenção por cateteres e dispositivos implantáveis. Neste 
capítulo, pela maior abrangência e importância,  optamos por 
contribuir na análise crítica dos estudos relacionados ao uso 
de novos anticoagulantes orais no contexto de pacientes com 
fibrilação atrial (FA) e intervenção em doença arterial corona-
riana (DAC), bem como na ablação da FA em pacientes como 
primeira opção ou quando estes já se encontram em estágio de 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr). 

I) Estudos mais recentes no contexto de FA e DAC  
Até 10% dos pacientes com FA irão necessitar de an-

gioplastia coronariana em algum momento de suas vidas. 

Sabemos que, após o implante de um stent coronariano ou 
de uma síndrome coronariana aguda (SCA), durante um certo 
período de tempo, existe a necessidade de uso de Dupla 
Antiagregação Plaquetária (DAPT), normalmente com AAS 
e outro agente inibidor de PYP12 (seja clopidogrel, prasu-
grel ou ticagrelor). Enquanto a antiagregação plaquetária 
protege contra fenômenos trombóticos, como trombose 
aguda de stent e novos eventos isquêmicos coronarianos, 
a sua eficácia contra o acidente vascular cerebral (AVC) de 
origem embólica é menor. A observação inversa vale no que 
se refere à anticoagulação oral. 

Até pouco tempo, e ainda como recomendação de diretri-
zes nacionais1 e internacionais2, a única estratégia combinada 
de antiagregação mais anticoagulação recomendada era a 
tripla terapia - incluindo sempre a varfarina e excluindo os 
novos anticoagulantes orais (NOACs) -, com duração variável 
de 1-6 meses, a depender do tipo de procedimento realizado e 
do risco trombótico versus risco de sangramento do paciente. 
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Estudos anteriores já exploravam a hipótese da viabilidade 
de um curso menos agressivo de terapia antiagregante/anti-
coagulante, como o ISAR-TRIPLE3 e o WOEST4, porém estes 
eram estudos cuja extrapolação dos resultados esbarrava em 
problemas metodológicos e de tamanho amostral. Três estu-
dos recentes e suas respectivas meta-análises5-8, no entanto, 
contribuíram para a mudança nas recomendações terapêuticas 
sobre assunto, especialmente quando se analisa a segurança 
de diversas combinações terapêuticas nesse cenário. 

O primeiro deles, o PIONEER AF-PCI5 (Novembro/2016), 
ao todo com 2.124 pacientes provenientes de vários centros 
mundiais, comparou 3 estratégias de terapia em pacientes 
com FA submetidos ao implante de stent coronariano, numa 
randomização 1:1:1: (1) rivaroxabana 15mg (ou 10mg se 
clearance de creatinina entre 30 e 50) + inibidor de PYP12 
por 12 meses; (2) rivaroxabana 2,5mg 12/12h + AAS 75-
100mg 1xd + inibidor de PYP12 por 1, 6 ou 12 meses; ou (3) 
varfarina com alvo de razão normalizada internacional (RNI) 
entre 2 e 3 + AAS 75-100mg 1xd + inibidor de PYP12 também 
por 1, 6 ou 12 meses. O desfecho principal foi um desfecho 
de segurança de sangramento clinicamente significante 
(TIMI maior ou menor ou outro sangramento que requeira 
atenção médica), e o desfecho secundário foi de eventos 
cardiovasculares maiores (composto de morte cardiovas-
cular, infarto e AVC). Os resultados favoreceram os grupos 
envolvendo a rivaroxabana,5,8 com incidência de sangramento 
clinicamente relevante de 16,8%, 18% e 26,7% para, res-
pectivamente, os grupos 1, 2 e 3; esta análise comparativa 
entre eles atingiu significância estatística de superioridade. 
A incidência de eventos tromboembólicos maiores foi de 
6,5%, 5,6% e 6,0% para os grupos 1, 2 e 3, respectivamente, 
com intervalos de confiança cruzando a unidade e, portanto, 
sem diferença significativa entre os grupos. O mesmo ocor-
reu para a incidência de trombose de stent. Este estudo, no 
entanto, não teve poder suficiente para avaliar este desfecho 
secundário e este achado, portanto, deve ser considerado 
apenas como análise exploratória. 
Possíveis considerações críticas: (1) Foram utilizadas doses 
de rivaroxabana off-label, menores que as recomendadas para 
prevenção de tromboembolismo em pacientes com FA (isso 
foi derivado de observações de altas taxas de sangramento 
com as doses habituais no estudo ATLAS ACS-TIMI 466). 
(2) O grupo “terapia tripla com DAPT por 6 meses” teve menor 
incidência de AVC que o grupo equivalente de rivaroxabana, o 
que pode ser devido ao acaso, já que no grupo de 12 meses 
esse achado não se manteve. (3) A estratificação em 1, 6 ou 
12 meses de duração ficava a critério do clínico e, portanto, 
foi não randomizada. 

Em seguida, desta vez com outro NOAC, o estudo RE-
-DUAL PCI7 (Agosto/2017), um estudo também multicêntrico 
envolvendo 2.725 pacientes com FA que foram submetidos 
à angioplastia coronariana, randomizou os pacientes para 3 
grupos: (1) dabigatrana 110mg 12/12h + inibidor de PYP12; 
(2) dabigatrana 150mg 12/12h + inibidor de PYP12; e (3) 
varfarina com alvo de INR 2-3 + Inibidor de PYP12 +  AAS 
75-100mg 1xd (que era utilizada por 1 mês se implante de 
stent convencional e 3 meses se implante de stent farmaco-
lógico). Os pacientes com idade > 80 anos fora dos EUA 
(ou > 70 anos no Japão), não poderiam ser randomizados 
para o grupo 1 por motivos de concordância com as doses 

recomendadas pela bula nesses outros países. O seguimento 
médio foi de 14 meses. O endpoint primário deste estudo 
também foi um desfecho de segurança de sangramento 
maior ou não-maior clinicamente relevante definida pela 
classificação da International Society on Thrombosis and 
Haemostasis (ISHT). O principal desfecho secundário foi 
um composto de eventos tromboembólicos (infarto, AVC ou 
embolia sistêmico, morte ou revascularização adicional não 
planejada). Os resultados favoreceram os grupos envolvendo 
dabigatrana7,8, com incidência do endpoint primário de 15,4% 
x 26,9%, HR 0,52, IC 95% 0,42 a 0,63 (grupo 1 x grupo 3) 
e 20,2% x 25,7% HR 0,72, IC 95% 0,58 a 0,88 (grupo 2 x 
grupo 3), atingindo margem de superioridade para a primeira 
comparação e não inferioridade para a segunda. Os desfe-
chos tromboembólicos foram equivalentes, com incidência 
de 13,7% nos grupos com dabigatrana e 13,4% no grupo 
terapia tripla, com valor de p=0,005 para não inferioridade.
Possíveis considerações críticas: (1) Taxas de eventos isquê-
micos foram numericamente maiores no grupo dabigatrana 
110mg + inibidor de PYP12. (2) Foi utilizado um regime de 
1 a 3 meses de AAS e, mesmo assim, já com redução signi-
ficativa de desfecho hemorrágico. (3) N do estudo foi menor 
que o esperado, o que pode ter reduzido o poder estatístico. 

No estudo AUGUSTUS9 (Março/2019), participaram 4.614 
pacientes de 33 países, portadores de FA com indicação de 
anticoagulação e que por algum motivo necessitassem de 
DAPT (ou por implante eletivo de stent ou por SCA com ou 
sem implante de stent). Este é o maior ensaio clínico até o 
momento sobre o assunto. Os pacientes foram randomiza-
dos em um fatorial 2×2 e seguidos por 6 meses. Isso quer 
dizer que tivemos 4 grupos neste trabalho: [apixabana + 
AAS + inibidor de PYP12], [apixabana + placebo + inibidor 
de PYP12], [varfarina + AAS + inibidor de PYP12] e [var-
farina + placebo + inibidor de PYP12], sendo o desfecho 
primário do estudo de sangramento, conforme a ISHT, e os 
desfechos secundários foram um composto de “morte + 
hospitalização” e “morte + evento isquêmico”. Vale ressal-
tar que todos os pacientes receberam AAS no dia da SCA 
ou angioplastia e só foram alocados em um destes grupos 
após a randomização (que foi em média 6 dias depois da 
inclusão no protocolo). De uma forma sintética, os resultados 
deste estudo favoreceram o uso de apixabana + inibidor de 
PYP12 isolado (92,6% dos pacientes foi o clopidogrel) como 
estratégia mais segura e não menos eficaz. Em comparação 
com a varfarina, a apixabana reduziu em 31% (10,5 x 14,7%, 
HR 0,69; intervalo de confiança [IC] de 95%, 0,58-0,81) os 
eventos de sangramento, atingindo inclusive a margem de 
superioridade, sem diferença estatisticamente significante 
em relação aos eventos isquêmicos – inclusive com achado 
de menores taxas de AVC no grupo apixabana. O AAS, por 
sua vez, aumentou em 89% (16,1% x 9,0%, HR 1,89; IC de 
95%, 1,59-2,24; P<0,001) a taxa de sangramentos maiores 
ou clinicamente relevantes, sem diferença estatisticamente 
significante em relação aos desfechos isquêmicos em com-
paração com placebo. Este estudo foi o primeiro delineado 
também para apontar questionamentos diretos ao uso de AAS 
como terapia antiagregrante no seguimento destes pacientes.
Possíveis considerações críticas: (1) A incidência de des-
fechos embólicos foi numericamente menor no grupo AAS, 
suscitando a existência de um subgrupo de pacientes de 
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muito alto risco tromboembólico que pode se beneficiar ainda 
da medicação. (2) O TTR dos pacientes no AUGUSTUS foi 
um pouco menor que nos outro dois estudos. (3) Atentar 
que a média de dias para randomização foi de 6,6 e até lá, 
provavelmente os pacientes usaram AAS.  

O último estudo com NOACs neste contexto encontra-se 
em andamento (ENTRUST-AF PCI)10, e irá explorar a perfor-
mance da edoxabana neste cenário. A Tabela 1 resume os 
3 principais estudos no contexto de FA e DAC.

A atualização deste ano da diretriz norte-americana de 
FA,11 que foi publicada antes do estudo AUGUSTUS, faz 
uma nova recomendação sobre o tema. Nela, com classe de 
indicação IIa e nível de evidência B-R, com base nos resulta-
dos dos estudos WOEST, PIONEER AF-PCI e RE-DUAL PCI, e 
também por estudos de coorte retrospectiva com ticagrelor e 
varfarina, recomenda-se o uso de terapia dupla (varfarina + 
clopidogrel, varfarina + ticagrelor, rivaroxabana 15mg 1xd + 
clopidogrel e dabigatrana 150mg 2xd + clopidogrel) desde o 
início, em pacientes submetidos à angioplastia coronariana 
em contexto de SCA.

Dessa forma, conclui-se que, apesar de algumas limi-
tações, os estudos acima trazem evidência forte de que a 
terapia dupla desde o início no tratamento dos pacientes 
com FA e que apresentam indicação para DAPT parece ser a 
estratégia mais segura, simples e sem prejuízo na prevenção 
de eventos tromboembólicos. 

É fato, no entanto, que alguns pacientes provavelmente 
ainda se beneficiem de um período de tripla terapia, 
provavelmente aqueles com risco tromboembólico mais 
elevado, porém este paciente e o tempo de tratamento ainda 
não se encontram definidos com segurança. O uso de tica-
grelor e prasugrel (principalmente este último) ainda encontra 
evidência restrita, dada a pouca representatividade nestes 
estudos. Sugere-se, portanto, que a terapia dupla envol-
vendo rivaroxabana, dabigatrana ou apixabana, somado ao 
clopidogrel, seja considerar a “terapia-padrão”, porém cabe 
a individualização caso a caso.  

II) Estudos mais recentes no contexto de FA e ICFEr  
A ablação de FA, arritmia de grande prevalência e morbi-

dade,12,13 é atualmente um dos métodos utilizados na estraté-
gia do controle de ritmo dessa patologia.14,15 Há muito se sabe 
sobre o seu papel no controle de sintomas, principalmente 
naqueles pacientes portadores de FA paroxística ou persis-
tente, com má resposta às medicações antiarrítmicas ou com 
contraindicações e efeitos colaterais ao seu uso. Seguindo 
essa linha de raciocínio, os Guidelines mais antigos de FA, 
deixavam claro que o alvo do procedimento deveria ser para 
o manejo terapêutico dos pacientes sintomáticos, já que não 
havia evidências suficientes para uma indicação em desfechos 
mais “duros”, como mortalidade, menor taxa de AVC e/ou 
internações. Nesse sentido, tanto o documento da American 
Heart Association (AHA) e da European Society of Cardiology 
(ESC), publicados em 2014 e 2016, respectivamente, eram 
consenso na boa qualidade metodológica para a indicação 
do procedimento nesse contexto.16,17 

Entretanto, com a evolução da ablação da FA, incluindo 
a maior disponibilidade do mapeamento eletroanatômico,18,19 
bem como o entendimento da necessidade do isolamento 
das veias pulmonares,20,21 era de se imaginar que novas 

perspectivas em seus resultados seriam evidenciadas. 
Inclusive naqueles de maior risco, como os portadores de 
(ICFEr), já que o controle inadequado dessa arritmia pode 
ser deletério.22 Apesar de já bem estabelecido que o controle 
de ritmo com medicamentos não é superior ao controle da 
frequência cardíaca nessa população, o efeito da ablação 
ainda não havia sido devidamente testado.23 A hipótese dos 
efeitos benéficos da intervenção já havia sido sugerida por 
estudos menores24-27, entretanto só em 2018 foi publicado 
pela conceituada revista New England Journal of Medicine o 
estudo  CASTLE-AF, que a partir dos seus resultados, mostrou 
que o controle de ritmo pode ser uma opção no manejo dos 
pacientes portadores de FA e ICFEr.28 
Estudo CASTLE-AF e possíveis considerações críticas: 
O CASTLE-AF, ensaio clínico randomizado, controlado, mul-
ticêntrico e aberto, testou a hipótese de superioridade do 
procedimento de ablação da FA (controle de ritmo) em relação 
ao controle medicamentoso (controle de ritmo e/ou de fre-
quência cardíaca), na taxa de mortalidade e morbidade. Para 
isso, foram definidos como desfechos primários mortalidade 
por qualquer causa e internação por insuficiência cardíaca 
descompensada. Vale ressaltar que antes da randomização 
houve uma fase de run-in, onde a terapia medicamentosa, que 
por si só conseguiu mudar o curso da doença, foi otimizada 
conforme as recomendações atuais. Além disso, todos os 
pacientes foram submetidos ao implante do cardiodesfibri-
lador (CDI) ou CDI com a função de ressincronização car-
díaca (TRC), com o objetivo de monitorização diária do ritmo 
cardíaco e de eventual tratamento de arritmias ventriculares 
ameaçadoras à vida. A estratégia escolhida não poderia ter 
sido mais acertada, ao garantir o que já é estabelecido como 
terapêutica na redução de mortalidade da ICFEr, no grupo 
intervenção e no grupo controle, diminuindo a chance de viés 
de performance no grupo submetido à ablação.

Outro aspecto interessante na metodologia do CAS-
TLE-AF foi em relação à análise estatística, já que a partir 
dessa informação se pôde o real poder do estudo. Um 
dos principais aspectos foi analisar a plausibilidade de 
restauração do ritmo sinusal na redução mortalidade e/ou 
hospitalizações nos pacientes portadores de ICFER já em 
uso de terapia padrão, uma vez que a perda do débito atrial 
pode ser deletéria a esses pacientes.29,30 Entretanto, a esti-
mativa do CASTLE-AF foi detectar uma diferença de mais ou 
menos 30% sobre estes desfechos primários combinados. 
Para essa diferença, foi planejado 65, 130 e 195 desfechos 
primários ao longo do estudo, dentro de um tamanho amos-
tral de 363 pacientes; seria esperado que mais da metade 
dos pacientes apresentasse pelo menos um desfecho, o 
que não condiz com a taxa atual de mortalidade (7%) e 
internação (32%) por ICFEr nos pacientes ambulatoriais. 
Não é surpresa então observarmos que a incidência de 
desfechos não foi como esperada, sendo assim o estudo 
foi interrompido após atingir 133 pacientes. Portanto, para 
continuarmos nossa análise, devemos ter em mente que 
estamos trabalhando com um estudo pequeno e que não 
atingiu um número de desfechos adequado, devendo esta 
evidência ser ainda considerada como exploratória.31 

Quanto aos resultados per se: nas características da amos-
tra, observou-se que a seleção dos pacientes foi condizente 
com a proposta do estudo, de pacientes majoritariamente 
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Tabela 1. Tabela comparativa dos três principais ensaios clínicos randomizados com NOACs e DAPT. 

PIONEER AF-PCI5 RE-DUAL PCI7 AUGUSTUS9 
Características de Base

Total de Pacientes 2.124 2.725 4.614
Ano de Publicação Nov/2016 Ago/2017 Março/2019
Retirada de consentimento 0,4% 3,1% 1,3%

Tempo para randomização
Dentro de 72h da retirada do 
introdutor, quando o INR atingisse 
valor menor que 2,5

< 120h após angioplastia (droga do 
estudo deveria ser administrada < 
6h após retirada do introdutor)

Dentro de 14 dias de uma SCA ou 
uma Angioplastia (média de 6,6 dias)

Idade ~ 70 ~ 70 70,7
Sexo Feminino ~ 25% ~ 25% ~ 30%
Função Renal ClCr ~ 79 ClCr ~ 80 ~ 90% com Cr < 1,5
FA permanente 34% 18% -
FA persistente 20,7% 32% -
FA paroxística 44% 49% -
CHADSVASC 26,7% com < 3 Médio ~ 3,5 Médio ~ 3,9 
HASBLED - 2,7 2,9

AVE/AIT prévio - ~ 8,5% ~ 13,5% (inclui também evento 
tromboembólico)

Insuficiência Cardíaca - - 42%
Diabetes Mellitus - ~ 37% ~ 36,5%

Síndrome Coronariana Aguda ~ 50% ~ 50% ~ 37% angioplastia
~ 23,9% tratamento clínico

Stent Convencional 31,7% 24% -
Stent Farmacológico 66% 83% -
Clopidogrel 94% 88% 90%
Prasugrel 1,3% - 1,1%
Ticagrelor 4,3% 12% 6,0%
TTR 65% 64% 59%

Desfechos de segurança (primários)

Endpoint primário

“Sangramento maior clinicamente 
relevante”

“Sangramento maior conforme a 
ISHT ou clinicamente relevante 
não-maior”

“Sangramento maior conforme 
ISHT ou clinicamente relevante 
não-maior”

Dupla (dabigatran 110mg) x Tripla: 
HR 0,52 (0,42-0,63) e P para 
superioridade < 0,001

Apixaban x varfarina: HR 0,69 
(0,58-0,81) e P < 0,001 para 
superioridade

Grupos 1 e 2 x Grupo 3: 
HR 0,61 (0,5-0,75) e P < 0,001

Dupla (dabigatran 150mg) x Tripla: 
HR 0,72 (0,58-0,88) e P para 
superioridade 0,002

AAS x placebo: 
HR 1,89 (1,59-2,24) e P < 0,001 para 
superioridade 

Desfechos de eficácia (secundários)

Endpoint (secundário) de 
eficácia combinado

“MACE” “Eventos tromboembólicos, morte 
ou revascularização não planejada”

“Morte ou hospitalização” (1) e 
“Morte ou evento isquêmico” (2)

Grupo 1 x Grupo 3: HR 1,08 (0,69-
1,68) e P 0,75
Grupo 2 x Grupo 3:
HR 0,93 (0,59-1,48) e P 0,76

Dupla (110mg e 150mg) x Tripla: 
HR 1,04 (0,84-1,29) e P 0,74

Apixaban x varfarina:
(1)  HR 0,83 (0,74-0,93) e P 0,002
(2) HR 0,93 (0,75-1,16) e P NS

AAS x placebo:
(1) HR 1,08 (0,96-1,21) e P NS
(2) HR 0,89 (0,71-1,11) e P NT

Morte/Morte Cardiovascular

Morte  Morte Cardiovascular Morte

Grupo 1 x Grupo 3: 
HR 1,29 (0,59-2,80) e P 0,52
Grupo 2 x Grupo 3: 
HR 1,19 (0,54-2,62) e P 0,66

Dupla (110mg) x Tripla: HR 1,12 
(0,76-1,65) e P 0,56
Dupla (150mg) x Tripla: HR 0,83 
(0,51-1,34) e P 0,44

Apixaban x varfarina:
HR 1,03 (0,75-1,42) 

AAS x placebo:
HR 0,91 (0,66-1,26) 

Infarto do Miocárdio

Grupo 1 x Grupo 3: 
HR 0,86 (0,46-1,59) e P 0,62
Grupo 2 x Grupo 3: 
HR 1,75 (0,40-1,42) e P 0,37

Dupla (110mg) x Tripla: HR 1,51 
(0,94-2,41) e P 0,09 
Dupla (150mg) x Tripla: HR 1,16 
(0,66-2,04) e P 0,61

Apixaban x varfarina:
HR 0,89 (0,65-1,23) 

AAS x placebo:
HR 0,81 (0,59-1,12)

Trombose de Stent

Grupo 1 x Grupo 3: 
HR 1,20 (0,32-4,45) e P 0,79
Grupo 2 x Grupo 3: 
HR 1,44 (0,40-5,09) e P 0,57

Dupla (110mg) x Tripla: HR 1,86 
(0,79-4,40) e P 0,15
Dupla (150mg) x Tripla: HR 0,99 
(0,35-2,81) e P 0,98

Apixaban x varfarina:
HR 0,77 (0,39-1,56)

AAS x placebo:
HR 0,52 (0,25-1,08)

AVE

Grupo 1 x Grupo 3: 
HR 1,07 (0,39-2,96) e P 0,89
Grupo 2 x Grupo 3: 
HR 1,36 (0,52-3,58) e P 0,53

Dupla (110mg) x Tripla: HR 1,30 
(0,63-2,67) e P 0,48
Dupla (150mg) x Tripla: HR 1,09 
(0,42-2,83) e P 0,85

Apixaban x varfarina:
HR 0,50 (0,26-0,97)

AAS x placebo:
HR 1,06 (0,56-1,98)

FA: Fibrilação Atrial; AVE/AIT: Acidente Vascular Encefálico o Ataque Isquêmico Transitório; TTR: Time in Therapeutic Range (tempo na faixa terapêutica do INR); ISHT: International 
Society on Thrombosis and Haemostasis; ~: em torno de.
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em classe funcional II / III (NYHA), com uma média de fração 
de ejeção de 32%, com uma pequena maioria de pacientes 
não isquêmicos. Aproximadamente 60% destes pacientes já 
apresentava insucesso no uso de antiarrítmicos ou então com 
efeitos colaterais importantes, sendo que 70% apresentavam 
FA persistente. Dos 179 pacientes designados ao tratamento 
intervencionista, 84,4% foram submetidos à ablação e desses, 
24,5% precisaram ser submetidos a um novo procedimen-
to. Do grupo medicamentoso, composto por 184 pacientes, 
9,8% foram submetidos à ablação no decorrer do estudo. 
É interessante ressaltarmos que isso não violou o estudo, já 
que a análise foi feita por intenção de tratar. Sobre os desfechos 
primários, foi observada uma menor incidência no grupo inter-
venção (28,5%) em relação ao grupo controle (44,6%) – HR 0,62 
(0,43 – 0,87). Ao olharmos um desfecho combinado, devemos 
atentar se o benefício foi atingido por algum dos componentes 
individualmente, levando ao benefício total por conta de um dos 
componentes, entretanto não é o que observamos ao analisar 
separadamente as curvas de mortalidade e hospitalização.  
Portanto, se levarmos em consideração apenas essa simples 
análise, consideraremos que a ablação reduz 38% a incidência 
de desfecho primário nessa população. 

Antes de avançarmos às novas recomendações dos 
Guidelines sobre o tema, faremos uma recapitulação do 
que analisamos ao longo do nosso raciocínio. Por se tratar 
de um estudo interrompido precocemente, pequeno, com 
baixo número de desfechos e aberto, o CASTLE-AF não pode 
ser interpretado como prova definitiva da superioridade do 
controle de ritmo pela ablação vs. o controle medicamentoso 
nos portadores de FA e ICFEr. Por ser aberto, não podemos 
garantir que não houve uma maior atenção ao tratamento 
dos pacientes do grupo intervenção (viés de performance), 
o que é um de fator confusão, já que a terapia otimizada, 
somada aos dispositivos cardíacos, reduzem mortalidade 
e levam a melhora nos pacientes portadores de ICFEr. 
Além disso, o poder do estudo ficou comprometido ao 
interromper precocemente o recrutamento com um baixo 
número de desfechos.

Aproximadamente um ano após a publicação do CASTLE-AF 
foi publicada a nova diretriz de FA da AHA (2019).32 Nessa 
nova publicação houve a inclusão da ablação de FA em por-
tadores de ICFEr com a intenção de redução de mortalidade 
e hospitalização por insuficiência cardíaca descompensada. 
Apesar da nova recomendação, eles são claros quanto às 
limitações do estudo, com classe de indicação IIb e nível de 
evidência B-R. Ao interpretarmos essa nova recomendação, 
ao levarmos a abordagem para a prática clínica, devemos 
considerar que estamos diante de uma classe de indicação 
ainda limitada, gerada por 1 (um) estudo de moderada qua-
lidade de evidência. Ao analisarmos as principais limitações 
sobre o tema no Guideline, observamos que nosso processo 
mental de interpretação do estudo está de acordo com a 
interpretação da AHA. 

A despeito do interesse no tratamento da FA, principal-
mente naqueles pacientes de maior risco, não podemos 
afirmar que a estratégia de controle de ritmo seja capaz de 
reduzir desfechos maiores. Entretanto, após o resultado 
exploratório do CASTLE-AF, talvez novas publicações possam 
vir a mostrar o real papel da ablação de FA nos portadores 
de ICFEr. É importante frisar que estes perfis de paciente 

exigem que a técnica de ablação seja feita em centros ex-
perientes e com grande habilidade no manejo de possíveis 
complicações imediatas e com alta reprodutibilidade entre 
os demais centros equivalentes.
Estudo CABANA e possíveis considerações críticas: Re-
centemente foi publicado o estudo CABANA, que testou 
a hipótese e superioridade da redução de mortalidade 
(por todas as causas) pela ablação da FA já como primeira 
escolha de tratamento, em comparação com o controle 
medicamentoso (controle de ritmo ou de frequência car-
díaca), em pacientes sem insuficiência cardíaca.33 Ape-
sar da grande expectativa lançada sobre seus resultados, 
o estudo CABANA foi estendido por um tempo maior que o 
esperado e o resultado do desfecho primário foi semelhante 
ao grupo controle. Isso quer dizer que a ablação da FA não 
reduz mortalidade? Não necessariamente, pois este foi um 
estudo subdimensionado. Apesar do planejamento inicial 
de 3.000 pacientes, com uma estimativa de 12% de morta-
lidade no grupo controle e redução de 30% de eventos no 
grupo intervenção, ao longo do estudo não foi observado 
um número suficiente de desfechos. Com isso, o desfecho 
secundário (composto de morte, AVC “incapacitante”, san-
gramento importante e/ou parada cardíaca) foi elevado para 
desfecho primário. Portanto, nesses 2 pontos (violação do 
protocolo e número baixo de desfechos), já podemos afirmar 
que seja qual for o resultado do estudo, não poderemos 
garantir sua veracidade. Uma reflexão interessante é sobre 
a estimativa de 12% de morte no grupo controle; já que 
estamos diante de um paciente em uso de anticoagulação 
e com medicações que controlam a FC: será que ablação 
para restauração do ritmo sinusal seria tão efetiva ao ponto 
de levar a uma redução de mortalidade nessa magnitude? 
O CABANA foi publicado ainda em 2019 e, portanto, ainda 
não houve tempo para a incorporação dos seus resulta-
dos nos principais Guidelines. Por outro lado, questões 
como redução de hospitalizações e de recorrências tiveram, 
como desfechos secundários, um melhor desempenho no 
grupo ablação. Devemos estar atentos sobre as próximas 
diretrizes e se haverá mudanças após o resultado desse 
estudo, porém a tendência é de nível de indicação classe I, 
levando em conta a preferência do paciente e a habilidade 
e experiência do centro de eletrofisiologia. 

Em conclusão, os maiores avanços na incorporação de 
estratégias de tratamento na área de Arritmias Cardíacas 
estão relacionados ao manejo da mais frequente arritmia sus-
tentada na prática clínica, a FA, tanto no aspecto de manejo 
clínico com novos anticoagulantes orais no contexto da DAC, 
tanto no aspecto de intervenção de ablação por cateteres 
na ICFEr e como primeira opção nos portadores de FA sem 
IC. Todos estes estudos possuem algum viés de tratamento 
ou de proposta de poder estatístico, mas apontam para a 
evolução inexorável para o melhor tratamento e compreensão 
dos aspectos fisiopatológicos desta complexa e fascinante 
arritmia cardíaca.
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CRITICAL ANALYSIS OF STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT CLINICAL 
PRACTICE: ARTERIAL HYPERTENSION

RESUMO
Os três estudos que tiveram importante influência na prática clínica de quem trabalha 

com hipertensão arterial foram os estudos SIMPLICITY HTN-3, PATHWAY 2 e SPRINT. O 
estudo SIMPLICITY HTN-3 pôs a dúvida um procedimento que já estava sendo utilizado 
na prática clínica, qual seja, denervação do nervo simpático renal através de ablação por 
ondas de radiofrequência. Foi o primeiro estudos com grupo controle que não mostrou 
diferença entre os desfechos específicos de controle da pressão arterial em pacientes com 
hipertensão resistente. Portanto, o estudo SIMPLICITY HTN 3 modificou a prática clínica 
no sentido de que todas as diretrizes de hipertensão são unânimes em afirmar que tal 
procedimento atualmente deva ser reservado para laboratórios específicos de investigação 
clínica do método e não deve ser empregado como opção estabelecida de tratamento. 
O estudo PATHWAY 2 consolida o uso do bloqueador de receptor de mineralocorticoides 
(espironolactona) como o quarto medicamento no fluxograma de tratamento da hiper-
tensão arterial resistente. Os resultados foram tão impactantes que a diretriz europeia de 
hipertensão arterial mudou substancialmente a orientação da sequência farmacológica 
do tratamento. Por fim, o estudo SPRINT demonstrou a necessidade de intervenção em 
pacientes com hipertensão arterial com valores pressóricos abaixo de 140/90 mmHg na 
dependência da quantidade de risco adicional dos pacientes. Os resultados do estudo 
SPRINT motivaram alterações ou inclusões de seus dados em várias diretrizes nacionais e 
internacionais, tais como Sociedade Brasileira de Cardiologia, American Heart Association 
e European Society of Cardiology.

Descritores: Anti-Hipertensivos; Hipertensão; Prática Clínica Baseada em Evidênicas.

ABSTRACT
The three studies that have had an important influence on the clinical practice of who 

works with arterial hypertension were the SIMPLICITY HTN-3, PATHWAY 2 and SPRINT 
studies. The SIMPLICITY HTN-3 study raised doubts around a procedure that was already 
being used in clinical practice, the denervation of the sympathetic renal nerve through 
radiofrequency wave ablation. It was the first study with a control group that did not show 
a difference between the specific blood pressure control outcomes in patients with re-
sistant hypertension. Therefore, the Simplicity HTN 3 Study modified clinical practice in 
the sense that all hypertension guidelines are unanimous in stating that currently such a 
procedure should be reserved for specific clinical investigation laboratories researching 
the method and should not be used  as an established treatment option. The PATHWAY2 
study consolidated the use of the mineralocorticoid receptor blocker (spironolactone) as 
the fourth drug in the resistant arterial hypertension treatment flowchart. The results were 
so impactful that the European guideline for arterial hypertension changed its orientation 
around the pharmacological sequence of resistant hypertension treatment substantially. 
Finally, the SPRINT study demonstrated the need for intervention in patients with arterial 
hypertension with pressure values below 140/90 mmHg, depending on the amount of 
additional cardiovascular risk in those patients. The results of the SPRINT study promoted 
changes to or inclusions of its data in various national and international guidelines, such 
as the Brazilian Society of Cardiology, the American Heart Association and the European 
Society of Cardiology.

Keywords: Antihypertensive Agentes; Hypertension; Evidence – Based Practice.
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Na hipertensão arterial alguns conceitos ainda não estão 
bem definidos necessitando de estudos com um melhor de-
senho, para uma configuração metodológica mais precisa. A 
maioria das diretrizes recomenda, de maneira geral, metas 
pressóricas com valores inferiores a 140/90 mmHg, entre-
tanto estudos de intervenção insinuam que valores de metas 
menores poderiam beneficiar o hipertenso. O estudo SPRINT 
colaborou para um conceito mais evidente em relação as 
metas pressóricas. O estudo PATHWAY-2 avaliou o uso do 
quarto fármaco na hipertensão resistente. Há anos utilizamos a 
espironolactona depois da sequência do bloqueio do sistema 
renina angiotensina aldosterona associada a antagonistas dos 
canais de cálcio e diurético, porém de forma um tanto empírica, 
mais baseado em séries de casos e pequenos estudos.  O 
estudo PATHWAY-2 trouxe alguma evidência do uso lógico da 
espironolactona na hipertensão resistente contribuindo para o 
entendimento fisiopatológico do processo. O estudo Simplicity 
HTN-3 foi um marco para se entender o quando a denervação 
renal, uma panaceia depois do Simplicity 1 e 2, realmente 
contribuía para a redução pressórica quando havia um ver-
dadeiro controle. Todos estes três estudos foram importantes 
não só em mudar conduta clínica, mas também contribuindo 
com novos conceitos fisiopatológicos da hipertensão arterial.

ESTUDO “SPRINT”
O SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial),1 

patrocinado pelo National Heart, Lang, and Blood Institute 
(NHLBI), é um ensaio clínico, controlado, aberto, no qual fo-
ram randomizados 9361 pacientes hipertensos nos Estados 
Unidos, com recrutamento entre novembro de 2010 e março 
de 2013, para avaliar se uma meta de tratamento para pres-
são arterial sistólica (PAS) menor que 120 mmHg (tratamen-
to intensivo – TI) reduziria eventos clínicos mais do que um 
alvo para PAS inferior a 140 mmHg (tratamento padrão – TP) 
recomendada em grandes diretrizes internacionais e nacionais 
de hipertensão como as da European Society of Cardiology (ESC) 
/ European Society of Hypertension (ESH)2 e American College of 
Cardiology (ACC) / American Heart Association (AHA) 3 e da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (Hipertensão4 e Cardiogeriatria5).

Por recomendação do comitê de monitoramento de dados 
e segurança, o estudo foi interrompido precocemente, em 
20 de agosto de 2015, após um acompanhamento médio de 
3,26 anos (PAS média de 121,5 mmHg no grupo TI e 134,6 
mmHg no grupo de TP), de um planejamento inicial para 
cinco anos, em função de menor número de desfechos no 
grupo de tratamento intensivo, com significância estatística.

As pressões arteriais formam obtidas de uma média de 
três automedidas no consultório, sem supervisão de qualquer 
profissional de saúde, por meio de um aparelho de medição 
não invasiva (método oscilométrico), automático, digital, com 
monitor de braço (Modelo 907, Omron Healtcare).

Os critérios de inclusão foram a idade ≥ 50 anos, PAS 
entre 130 e 180 mmHg e alto risco cardiovascular (pelo menos 
um dos seguintes critérios: risco ≥ 15% em 10 anos pelo 
escore de Framingham ou doença cardiovascular clínica 
ou subclínica ou idade ≥ 75 anos ou doença renal crônica).

Os critérios de exclusão foram o diabetes mellitus, acidente 
vascular cerebral (AVC) prévio, hipertensão arterial sistêmica 
secundária ou insuficiência cardíaca (IC) sintomática nos últi-
mos seis meses ou fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
< 35%, entre outros.

O grupo TI (número médio de fármacos anti-hipertensivos 
= 2,8) apresentou redução significativa de desfechos compos-
tos primários: infarto do miocárdio (IM) ou outras síndromes 
coronarianas agudas (SCA), AVC, IC aguda ou morte cardio-
vascular – CV (5,2% vs. 6,8%; p < 0,001) e em alguns dos 
individuais ou secundários: IAM (2,1% vs. 2,5%; p = 0,19) ou 
outras SCA (0,9% vs. 0,9%; p = 0.99), AVC (1,3% vs. 1,5%; p = 
0,5%), IC (1,3% vs. 2,1%; p = 0,002), morte CV (0,8% vs. 1,4%; 
p = 0,005) ou morte por qualquer causa (3,3% vs. 4,5%; p = 
0,003), quando comparado com o grupo TP (1,8 medicações).

No estudo Sprint, “o NNT (número necessário para se 
obter resultado com o tratamento) para evitar eventos de 
desfecho primário, morte por qualquer causa, e morte por 
causa cardiovascular durante a mediana de 3,26 anos do 
estudo foram 61, 90 e 172 respectivamente”.

Ao analisar os dados, constatou-se que o benefício com 
significância estatística em favor de meta mais agressiva no 
quesito desfecho composto primário, ocorreu em função da 
diminuição das mortes CV e por qualquer causa, principalmente, 
devido ao quesito IC nos desfechos secundários. Entretanto, 
ocorreram mais eventos adversos graves no grupo de redução 
mais intensa da PA (TI), a saber: hipotensão (2,4% vs. 1,4%, p = 
0,001), síncope (2,3% vs. 1,7%; p = 0,05), distúrbios eletrolíticos 
(3,1% vs. 2,3%; p = 0,02) e desses, hiponatremia (3,8% vs. 
2,1%; p < 0,001) e hipopotassemia (2,4% vs. 1,6%; p = 0,006) 
e insuficiência renal aguda – IRA (4,1% vs. 2,5%; p < 0,001).

Por esse cenário, apesar do benefício em reduzir a IC, o 
custo foi um aumento significativo de IRA. Nesses pacientes, 
para atingir a meta agressiva, o médico deve ter em atenção 
especial à função renal e distúrbios eletrolíticos, principal-
mente nos pacientes de maior idade.

Observou-se que o benefício em mortes por todas as 
causas somente ocorreu próximo aos dois anos, e para o 
desfecho composto primário, próximo ao primeiro ano. Uma 
surpresa no estudo foi que apesar de uma redução de 13,1 
mmHg entre a PAS média de 134,6 mmHg no grupo de TP e 
121,5 mmHg no grupo TI, não houve benefício em redução 
do AVC, no seguimento médio de 3,26 anos.

Os pontos fortes do estudo foram o grande tamanho da 
amostra, e a diversidade da população com 2636 idosos 
≥ 75 anos (28% dos pacientes incluídos).

Os pontos fracos do estudo se referem a não inclusão 
de pacientes com baixo e moderado risco, diabetes mellitus, 
acidente vascular cerebral prévio, idosos institucionalizados, 
hipertensão arterial mais grave e indivíduos < 50 anos de idade. 
Nesse estudo, no qual a idade média, em anos, foi de 67,9 ± 
9,4 no grupo TI e 67,9 ± 9,5 no TP, as prováveis preocupações 
com a variabilidade hormonal (ciclo menstrual), temor de as 
mulheres engravidarem e o consequente risco de teratogeni-
cidade, não justificam a disparidade na inclusão de apenas 
36% de participantes serem do sexo feminino no grupo TI e 
35,2%, no grupo TP; podem levar a uma sub-representatividade.

Outro aspecto que consideramos como ponto fraco do 
estudo foi a forma de apresentação do gráfico de resultados 
com a média e o intervalo de confiança e não a média com o 
desvio-padrão dessa média. Precisaríamos ver o desvio-padrão, 
para saber se a média representa bem os valores da maioria 
dos pacientes. Se o desvio padrão for grande existirá uma so-
breposição de resultados. Como é praxe nos estudos clínicos 
randomizados os resultados aparecem como média e desvio 
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padrão e neste caso do estudo SPRINT podemos especular que 
esses resultados foram mascarados por alguma razão (provavel-
mente esse estudo mostrou um desvio padrão grande que pode 
ter contaminado os resultados na sua adequada interpretação, 
média. A conclusão do estudo Sprint foi: “Almejar uma pressão 
arterial sistólica de menos de 120 mmHg, em comparação com 
menos de 140 mmHg, em pacientes com alto risco de ventos 
cardiovasculares (ECV), mas sem diabetes, resultou em menores 
taxas de ECV fatais e não fatais e morte por qualquer causa”.

Os resultados do estudo Sprint motivaram alterações 
ou inclusões de seus dados em várias diretrizes nacionais e 
internacionais, tais como da SBC, AHA e ESC, entre outras.

Transcrevemos as traduções abaixo alguns desses pontos 
citados nessas diretrizes:

7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial4

“Esta diretriz optou por recomendar meta pressórica infe-
rior a 130 / 80 mmHg para pacientes de alto risco CV exceto 
em diabéticos e pacientes com DAC devido a um aumento de 
eventos CV fatais e não fatais, quando a pressão ficou < 120 
/ 70 mmHg, particularmente com a pressão arterial diastólica 
(PAD) < 60 mmHg. Dessa forma, para esses pacientes, a 
meta deve ficar numa faixa mais estreita de segurança (< 
130 / 80 mmHg, mas não < 120 / 70 mmHg)”.

6ª Diretrizes de Monitoração Ambulatório da 
Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitoração 
Residencial da Pressão Arterial 6

“Perspectivas. No estudo Systolic Blood Pressure Inter-
vention Trial (Sprint) foi utilizada uma nova modalidade de 
medida da PA sem a presença do profissional de saúde. 
Dessa forma, o paciente, depois de devidamente treinado, 
realizou a sua própria medida em sala reservada para essa 
finalidade. Os participantes do Sprint seguiram um protocolo 
no qual aguardavam em uma sala silenciosa por cinco minu-
tos; em seguida, um aparelho automático media a pressão 
arterial por três vezes, com intervalos de vários minutos, 
registrando os valores obtidos”.

Atualização das Diretrizes em Cardiogeriatria 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia.5

“As recomendações das III Diretrizes em Cardiogeriatria, 
para o idoso ≥ 65 anos de idade, sem critérios de fragilidade, 
considerado um idoso robusto, são de níveis de PAS ≤ 130 
mmHg. Para pacientes ≤ 80 anos de idade, sem fragilidade, 
pode-se considerar níveis pressóricos de PAS < 140 mmHg; 
nos pacientes ≥ 80 anos e PAS ≥ 160 mmHg, pode-se 
admitir uma redução inicial da PAS entre 150 e 140 mmHg”.

2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/
APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline 
for the Prevention, Detection, Evaluation, 
and Management of High Blood Pressure 
in Adults: A Report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Clinical Practice Guidelines 3

“O benefício do tratamento supera o dano potencial no 
limiar PA ≥ 130 / 80 mmHg. Para adultos com hipertensão 

confirmada e evento CV conhecido ou risco de doença car-
diovascular aterosclerótica ≥ 10 % em 10 anos, um alvo 
de PA de 130 / 80 mmHg é recomendado. Recomenda-
ções para o objetivo da PA para pacientes com Hiperten-
são sem marcadores adicionais de aumento de risco para 
DCV, um alvo inferior a 130 / 80 mmHg pode ser razoável. 
Para ASCVD Risk Estimator, consultar: [http://tools.acc.org/
ASCVD-Risk-Estimator]”.

2018 ESC/ESH Guidelines for management arterial 
hypertension2

“O primeiro objetivo deve ser baixar a PA para < 140 / 
90 mmHg em todos os pacientes. Desde que o tratamento 
seja bem tolerado, a PAS deve ser direcionada para 130 / 
80 mmHg ou menor na maioria dos pacientes. Em doentes 
com < 65 anos que recebem medicamentos, recomen-
da-se que a PAS deva ser reduzida para um intervalo de 
pressão de 120-129 mmHg na maioria dos pacientes. Em 
pacientes idosos (> 65 anos), a PAS deve ser direcionada 
para uma faixa entre 130 e 139 e PAD a < 80 mmHg. A PAS 
não deve ser direcionada para < 120 e PAD < 70 mmHg 
devido a um aumento na incidência de eventos CV e morte. 
O tratamento intensivo de redução da PA (alcançado PAS 
121 vs. 136 mmHg) foi associado a uma redução de 25% 
nos eventos cardiovasculares e uma redução de 21% na 
mortalidade por todas as causas (mas não redução do 
infarto do miocárdio)”.

“No entanto, esse ensaio clínico randomizado (ECR) 
não esclarece o alvo da PA porque o método usado para 
mediação de PA em consultório (medição automática de-
sacompanhada) não havia sido usada em nenhum ECRs 
que fornecem a base de evidência para o tratamento de 
hipertensão arterial. Isso ocorre porque a medição da 
PA automatizada desacompanhada resulta em valores 
mais baixos de PA, em relação à medição da PA no con-
sultório, devido à ausência do efeito do avental branco. 
Assim, foi sugerido que os valores de PA relatados no 
Sprint podem corresponder às pressões sistólicas dos 
convencionais 130–140 e 140–150 mmHg das PA do TI 
vs. TP, respectivamente”.

Será que em futuros ECRs, a mensuração da pressão 
arterial sistêmica ocorrerá por meio de aparelhos eletrônicos 
digitais, automáticos, de medição não invasiva, com monitor 
de braço, semelhante à metodologia empregada no estudo 
Sprint? Esses aparelhos substituíram os consagrados esfig-
momanômetros e o método auscultatório, tradicionais em 
nossos consultórios?

Em conclusão, o médico, ao utilizar os dados do estudo 
Sprint na prática clínica, deve ter em mente a sugerida 
correspondência citado na, “2018 ESC/ESH Guidelines 
for the management of arterial hypertension,”2 entre a PAS 
obtida pela automedida no consultório, sem supervisão de 
qualquer profissional de saúde, por meio de um aparelho 
de medição automático, e a aferição tradicional auscul-
tatória. O médico ao reduzir a PAS a valores menores do 
que 130 mmHg deve levar em consideração o binômio 
de boa prática da medicina: risco / benéfico e, se orientar 
nos três pilares do triângulo equilátero do bom senso: 
evidências científicas, julgamento clínico e consentimento 
do paciente. (Figura 1)
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ESTUDO PATHWAY 2
A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida quando a 

pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomenda-
das com o uso de três fármacos anti-hipertensivos com ações 
sinérgicas em doses máximas preconizadas e toleradas, sendo 
um deles preferencialmente um diurético, ou quando em uso 
de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos, mesmo com a 
PA controlada.7 O prognóstico geralmente é reservado pois a 
exposição crônica a níveis pressóricos acima da meta leva mais 
frequentemente a lesões em órgãos alvo (coração, cérebro, 
rins e vasos), estando associado a alto risco cardiovascular. 
Entretanto os estudos que avaliaram o prognóstico da HAR 
não são uniformes principalmente em relação aos fármacos 
utilizados, a inclusão da pseudo hipertensão, tempo de se-
guimento insuficiente e a não inclusão de jovens.8 Na análise 
da HAR são fatores de importância a exposição prolongada a 
níveis pressóricos elevados, o grau da hipertensão, as lesões 
em órgãos-alvo, o excesso de mineralocorticoides (aldoste-
rona), e o consumo elevado de sódio.9,10  Diversos estudos 
demonstraram que a aldosterona é um importante marcador  
da gravidade da doença cardiovascular. 11 

A prevalência da HAR é estimada em torno de 10% dos 
pacientes hipertensos tratados.7 Na gênese, como na hiper-
tensão não resistente, é um fenômeno multifatorial, envol-
vendo os aspectos genéticos e ambientais, entretanto o sal 
tem um papel de extrema importância.

No fluxograma do tratamento os três fármacos indicados 
são um inibidor do sistema renina angiotensina aldosterona 
(iSRAA) mais um antagonista dos canais de cálcio (ACC) 
mais um diurético tipo tiazida. Entretanto o uso da quarta 
droga é totalmente empírico, refletindo a ausência de estudos 
controlados comparando os possíveis fármacos candidatos 
a quarta droga.

O estudo PATHWAY-2 (The Prevention And Treatment 
of Hypertension With Algorithm based therapY) acreditando 
que a HAR é um estado heterogêneo, predominantemente 
causado pela retenção de sódio, foi escolhido a espironolac-
tona (bloqueador dos receptores mineralocorticoides) como 
o diurético adicional. Além disso, alguns estudos utilizando 
a análise de séries de casos mostraram a efetividade em 
reduzir a pressão arterial, porém nunca foi comparada com 
os outros fármacos que também são utilizados na HAR.12

Foi um estudo duplo-cego, controlado com placebo e 
cruzado (“crossover”), que incluiu pacientes com idades 
entre 18 e 79 anos com pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 
140 mmHg (ou ≥135 mmHg para os diabéticos), com a 
avaliação fora do consultório (com 18 medidas em quatro 
dias) com PAS≥ 130 mmHg, e em tratamento há mais de 
três meses com três fármacos anti-hipertensivos nas doses 
máximas toleradas. Os pacientes foram randomizados para 
o uso de espironolactona (25-50 mg), bisoprolol (5-10 mg), 
doxazosin (4-8 mg) ou placebo durante 12 semanas. As 
doses dos fármacos foram duplicadas após seis semanas.

O objetivo primário foi avaliar a diferença entre a PAS fora 
do consultório (avaliação residencial) entre a espironolactona 
e os outros dois fármacos. A análise foi por intenção de tratar.

Foram incluídos 335 pacientes, e depois da exclusão de 
21, os pacientes receberam ciclos randomicamente dos três 
fármacos e placebo sendo que 285 pacientes receberam a espi-
ronolactona, 282 a doxazosina, 285 o bisoprolol e 274 placebo. 
Do total, 230 pacientes completaram todo o ciclo do tratamento.

A redução média na pressão arterial sistólica no grupo 
espironolactona foi de -8,7 mmHg, superior ao placebo (IC 
95% –9,72 a –7,69; p <0,0001), e superior à média dos ou-
tros dois fármacos (doxazosina e bisoprolol; –4,26 [IC95% 
–5,13 a –3,38]; p <0,0001) e superiores quando comparados 
individualmente. Quando comparado com a doxazosin a re-
dução foi de –4,03 mmHg [IC95% –5,04 a –3,02]; p <0,0001) 
e versus o bisoprolol de -4,48 mmHg (IC 95%, -5,50 a –3,46; 
p <0,0001). (Figura 2)

O uso da espironolactona foi muito bem tolerado, e 
somente em seis pacientes a creatinina sérica excedeu 
6,0 mmmol/L em uma ocasião.

O estudo PATHWAY-2 foi o primeiro estudo randomizado, 
controlado, duplo cego desenhado para comparar diferentes 
fármacos para o tratamento da HAR. Foi a primeira com-
paração de um bloqueador do receptor mineralocorticoide 
com outros fármacos bloqueadores do sistema simpático, 
usualmente utilizados para se atingir as metas neste grupo de 
pacientes resistentes. O tamanho da amostra foi expressivo, 
com desenho de estudo cruzado, e a utilização da espiro-
nolactona 25 a 50 mg/dia foi significativamente (p<0,0001) 
superior ao alfa ou beta bloqueador, quando adicionada ao 
bloqueio do sistema renina angiotensina aldosterona mais 

Figura 1. Triângulo equilátero do Bom Senso. Weverton Leite.

Figura 2. Pressão arterial residencial sistólica e diastólica na hiper-
tensão resistente comparado a espironolactona com a doxazosina 
e o bisoprolol.
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ACC e a um diurético. A pressão sistólica residencial foi 
controlada em torno de 60% dos pacientes.

Em vista de a renina plasmática estar significantemente 
diminuída, a despeito do tratamento com três fármacos que 
usualmente elevam a renina, a hipótese da retenção de sódio 
na HAR fica fortalecida. Além disso, houve uma correlação 
inversa entre a renina plasmática e a redução pressórica pela 
espironolactona. No cruzamento individual, os dados mos-
traram que na adição do quarto fármaco, a espironolactona 
foi a droga que por uma larga margem foi mais eficaz, na 
maioria dos pacientes resistentes.

Esta superioridade inequívoca, com a segurança que 
os dados mostram indica a espironolactona como o quarto 
fármaco na HAR.

Outro aspecto interessante do estudo foi a utilização da 
medida da PA na residência, pois minimiza o efeito placebo, 
que foi bastante evidente no estudo, e assim eliminou aqueles 
pacientes cuja pressão pudesse estar falsamente elevada 
em condições basais (efeito do avental branco).

A utilização da espironolactona como quarto fármaco já 
era rotina e fundamentado em observações da prática diária 
e em pequenos estudos.13,14

 O estudo PATHWAY2 consolida no fluxograma do trata-
mento da HAR o uso deste bloqueador do receptor minera-
locorticoide como a quarta droga. Os resultados foram tão 
impactantes que a diretriz europeia de hipertensão arterial 
mudou substancialmente a orientação da sequência farma-
cológica do tratamento.15 

O estudo brasileiro ReHOT (Resistant Hypertension Opti-
mal Treatment)  comparou a espironolactona com a clonidina, 
a qual não foi superior, mas com resultados muito seme-
lhantes, porém considerando os desfechos secundários a 
espironolactona ainda é preferível como quarto fármaco.16

 Conforme a orientação da “2018 ESC/ESH Guidelines 
for the management of arterial hypertension” o algoritmo deve 
seguir a seguinte orientação:

“O início do tratamento na maioria dos pacientes deve 
ser feito com combinação de dois fármacos em uma única 

pílula, para melhorar a eficiência, e velocidade e o controle 
da pressão arterial”.

“As combinações de dois medicamentos preferidos são 
um inibidor do SRAA com um ACC ou um diurético, caso 
não haja uma indicação específica para o uso de um beta-
bloqueador (angina, infarto ou insuficiência cardíaca)”.

 “O uso de uma única pílula contendo um inibidor do SRAA 
com ACC mais um diurético se a pressão não foi controlada 
com dois fármacos”.

“A adição da espironolactona para o tratamento da HAR 
a menos que haja uma contraindicação”. (Figura 3)

Este estudo avaliando qual o melhor fármaco na HAR 
foi fundamental para a mudança de conduta na prática clí-
nica, trazendo dados robustos que convencem a mudança 
de estratégia no fluxograma do tratamento da hipertensão 
arterial. Influenciou profundamente a diretriz europeia na 
sequência farmacológica.15 Entretanto algumas perguntas 
ainda ficaram sem resposta, principalmente relacionadas 
ao mecanismo pelo qual a associação de um segundo diu-
rético agia de forma extraordinária na redução da pressão 
arterial. Além disso, a dúvida ainda persistia se a HAR é 
simplesmente um estado de retenção excessiva de Na+, e 
se os benefícios da espironolactona poderiam ser replicados 
por outro diurético. Com isso Williams B et al.15 continuaram 
o estudo, resultando no “PATHWAY-2 mechanisms” onde 
foi avaliado o efeito da amilorida na dosagem de 10-20 mg, 
outro diurético, neste grupo de resistentes.16 Os resultados 
foram similares ao da espironolactona. Com isso concluíram 
que a HAR é, predominantemente, uma situação clínica de 
retenção excessiva de sódio caracterizada por baixos níveis 
de renina plasmática e níveis inapropriadamente elevados de 
aldosterona. Os benefícios da espironolactona e da amilorida 
se devem, primariamente, à ação diurética. Encontraram 
que uma proporção significativa de pacientes com secreção 
inapropriada de aldosterona devido provavelmente a micro 
adenomas produtores de aldosterona (normalmente não 
detectáveis pelos métodos convencionais de imagem), o que 
explicaria a resposta terapêutica superior da espironolactona 
ou da amilorida nesses casos. 

Figura 3. Fluxograma da estratégia de tratamento da hipertensão não complicada.

IECA (inibidor da enzima conversora da angiotensina); BRA (bloqueador do receptor da angiotensina; ACC (antogonistas dos canais de cálcio). Modificado da referência12.
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ESTUDO SIMPLICITY HTN-3
Hipertensão arterial resistente (HAR) é, por definição 

uma pressão arterial que se mantém elevada por mais de 
três meses de tratamento, apesar do uso de três ou mais 
medicações em doses otimizadas.17 Essa condição clínica 
tem sido um desafio para aqueles que lidam com hipertensão 
arterial. A denervação simpática renal (DNR) surgiu como uma 
promessa na solução desse importante problema clínico. 

Uma série de estudos e registros clínicos surgiram su-
portando os benefícios do uso dessa técnica no tratamento 
da hipertensão arterial resistente.  Os estudos SYMPLICITY 
HTN-118 e SYMPLICITY HTN-2 19 demonstraram que a DNR 
poderia significantemente reduzir a pressão arterial casual 
obtida no consultório do médico. Esses resultados deram 
margem ao surgimento de uma gama de estudos e relatos 
de casos de sucesso com a nova metodologia passando 
inclusive a fazer parte de comentários de diretrizes no trata-
mento da HAR.20 

Diante da grande euforia pelo método e da ausência de 
estudos com grupo controle o FDA (Food and Drug Adminis-
tration) exigiu que para o registro do cateter específico para 
o método houvesse um estudo melhor desenhado com a 
inclusão de grupo controle. Para esse fim foi elaborado o 
estudo SYMPLICITY HTN-3.21

O SYMPLICITY HTN-3 foi desenhado como um estudo 
prospectivo, randomizado, com cegamento único e com 
grupo controle. Participaram do estudo 535 pacientes onde se 
procurou comparar na proporção 2:1 (364 grupo intervenção 
e 171 (grupo controle) o efeito da DNR com o cateter Sympli-
city (Medtronic, Minneapolis, MN-USA) com o grupo controle 
de pacientes que se submetiam à angiografia, porém sem 
prosseguir para denervação renal. Participaram do estudo 
88 centros nos Estados Unidos no período de Outubro de 
2011 a Maio de 2013. 

Dentre os critérios de inclusão além de ter a pressão 
elevada no consultório havia também a necessidade de 
comprovação da elevação da pressão arterial sistólica de 24h 
acima de 135 mmHg pela MAPA (monitorização ambulatorial 
da pressão arterial). 

O estudo teve dois objetivos primários; um de eficácia 
(mudança na pressão arterial sistólica casual e da média de 
24h da pela MAPA em seis meses) e outro de segurança que 
foi o composto de mortalidade por qualquer causa, doença 
renal terminal, eventos embólicos, complicações vascula-
res renais ou em outras áreas, crise hipertensiva dentro de 

30 dias após procedimento ou estenose de artéria renal no 
local da denervação nos próximos seis meses de seguimento. 

Os resultados desse estudo não mostraram diferenças 
estatisticamente significantes entre as reduções de pres-
são arterial com a denervação renal e o tratamento clínico 
(14.1±23 mmHg – grupo denervação vs. 11.7±25 mmHg 
– grupo tratamento clínico). As medidas de pressão obtidas 
pela MAPA também no mostraram diferenças significativas 
entre os grupos. Por outro lado, o estudo mostrou tratar-se 
de um método bastante seguro com muito baixa incidência 
de complicações.

Inicialmente esse estudo foi muito decepcionante para 
aqueles pesquisadores que trabalhavam com o método. Numa 
avaliação mais detalhada do estudo observou-se vários pontos 
que produziram vieses nos resultados. Em primeiro lugar vários 
profissionais que realizaram a denervação renal não tinham a 
capacitação adequada para esse procedimento. Também não 
houve controle adequado no número de emissões de ondas 
de radiofrequência em cada caso. O número de aplicações 
de radiofrequência em cada artéria renal deveria ser em torno 
de 8; entretanto, a média de tiros no estudo foi de somente 
quatro. Além do exposto acima deve-se considerar que dentro 
do estudo os pacientes que foram designados para o grupo 
controle possam ter tido uma melhor aderência ao tratamento 
fato que também melhorou o resultado desse grupo na redução 
da pressão arterial, sendo que alguns desses pacientes pode-
riam ser aqueles considerados como pseudo-resistentes, ou 
seja a amostra pode não ter sido a ideal para uma adequada 
avaliação do procedimento em uma população de hipertensos 
resistentes verdadeiros. 

Portanto, o estudo Simplicity HTN 3 modificou a prática 
clínica no sentido de que todas as diretrizes de hipertensão 
são unânimes em afirmar que tal procedimento atualmente 
deva ser reservado para laboratórios específicos de investi-
gação clínica do método e não deve ser empregado como 
uma opção de tratamento estabelecida. Ainda falta responder 
quem são os candidatos ideais para esse procedimento como 
também não dispomos ainda de métodos eficazes para medir 
o quanto de denervação se obtém por essa metodologia.
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INFLAMAÇÃO E DOENÇA CORONARIANA

CRITICAL ANALYSIS OF THE STUDIES THAT HAVE CHANGED RECENT CLINICAL 
PRACTICE: INFLAMMATION AND CORONARY ARTERY DISEASE

RESUMO
Os estudos com estatinas envolvendo desfechos clínicos mostraram que, mesmo atin-

gindo as metas lipídicas, os pacientes que persistem com níveis aumentados de proteína 
C-reativa, têm maior risco de eventos cardiovasculares. A doença aterosclerótica das coroná-
rias também apresentou maior regressão nos estudos com estatinas, quando ocorreu além 
de redução efetiva de LDL-colesterol, redução da proteína-C reativa. Nos últimos anos, dois 
importantes estudos com terapias anti-inflamatórias mostraram resultados divergentes. O 
estudo CANTOS, com o anticorpo monoclonal canaquinumabe, mostrou redução do evento 
combinado de morte cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral não fatais, e a 
magnitude do benefício foi associada ao grau de diminuição de marcadores inflamatórios, 
como proteína C-reativa ou interleucina 6. No estudo CIRT, os pacientes que receberam 
o anti-inflamatório metotrexato não tiveram redução de desfechos cardiovasculares, mas 
tampouco tiveram redução dos mencionados marcadores inflamatórios. Esses resultados, 
em conjunto, sugerem que o bloqueio específico de uma via inflamatória, como a citocina, 
pode ser mais relevante do que efeito anti-inflamatório per se e revela um caminho para 
diminuição do risco inflamatório residual.

Descritores: Interleucina 1; Interleucina 6; Canaquinumabe; Metotrexate.

ABSTRACT
Studies with statins involving clinical endpoints have shown that, in spite of achieving lipid 

goals, patients with high levels of C-reactive protein are at higher risk for cardiovascular events. 
Atherosclerotic coronary artery disease has also presented greater regression in studies with 
statins when, in addition to an effective reduction in LDL cholesterol, a reduction in C-reactive 
protein was achieved. In recent years, two important studies involving anti-inflammatory the-
rapies reported divergent results. The CANTOS study, with the human monoclonal antibody 
canakinumab, showed a decrease in combined cardiovascular death, non-fatal myocardial 
infarction or non-fatal stroke events and the magnitude of that benefit was associated with the 
degree of reduction in the inflammatory markers, such as C-reactive protein and interleukin-6. 
In the CIRT study, patients who received the anti-inflammatory methotrexate did not have a 
decrease in cardiovascular outcomes, but neither was there a reduction in the inflammatory 
markers mentioned. Taken together, these results suggest that the specific blockade of an 
inflammatory pathway, such as that of cytokine,may be more relevant than the antiinflammatory 
effect per se and reveal a promising way to reduce the residual inflammatory risk.

Keywords: Interleukin 1; Canakinumab; Methotrexate.
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INTRODUÇÃO
A aterosclerose já era vista como uma combinação de 

mecanismos inflamatórios e proliferativos na metade do 
século XIX por Virchow.1 No século XX, a inflamação atrelada 
à disfunção endotelial constituiu a base fisiopatológica da 
aterosclerose proposta por Ross.2

Mais recentemente, particularmente após a padronização 
da quantificação da proteína C reativa de alta sensibilidade 
(PCRas), foi comprovado o elo entre inflamação e desfechos 
cardiovasculares, principalmente coronarianos.3

A seguir, vieram estudos clínicos prospectivos, com trata-
mento ativo aleatório e controlado, comprovando a associação 
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de desfechos cardiovasculares.4,5 Subsequentemente foi com-
provado maior regressão da aterosclerose quando o tratamento 
com estatinas se acompanhava de diminuição da PCRas.6,7 A 
relevância dos níveis não apenas basais da PCRas, mas ao 
longo do tempo na sua associação com desfechos cardio-
vasculares, renovaram a atenção para este biomarcador no 
seguimento de pacientes de alto risco cardiovascular, como 
mostrado recentemente no estudo VISTA-16, em pacientes 
com recente síndrome coronariana aguda.8

O estudo JUPITER9 foi um marco na prevenção primária 
da doença cardiovascular, pois comprovou o benefício da 
terapia com estatinas em pacientes com níveis relativamente 
normais de colesterol, mas identificados como de alto risco 
devido aos níveis aumentados de PCRas.10 Entretanto, o 
tratamento com rosuvastatina reduziu ambos, o colesterol 
e a inflamação, tornando difícil a interpretação dos dados, 
se devidos à redução do LDL-C ou da PCRas.11 

Assim, a definitiva comprovação da teoria inflamatória da 
aterosclerose precisava de um tratamento específico, que 
reduzisse os desfechos cardiovasculares em associação 
à redução da inflamação, sem modificação do colesterol, 
melhor ainda, em pacientes de alto risco plenamente tratados 
com estatinas e outras terapias comprovadamente eficazes, 
como betabloqueadores, bloqueadores do sistema renina 
angiotensina e antiplaquetários.12,13 Ao mesmo tempo em que 
os estudos com esta proposição eram implementados, a base 
inflamatória da aterosclerose era melhor compreendida14,15 e 
estudos de randomização mendeliana comprovavam papel 
causal da interleucina-6 na doença cardiovascular.16

PRINCIPAIS ESTUDOS COM FOCO 
NA TERAPIA ANTI-INFLAMATÓRIA 
Estudo CANTOS

O estudo CANTOS17 (Canakinumab Anti-inflammatory 
Outcomes Study) envolveu 10.061 pacientes com história de 
infarto do miocárdio que apresentassem, com intervalo de pelo 
menos quatro semanas do evento coronario agudo, níveis de 
PCRas ≥ 2 mg/L. O tratamento anti-inflamatório foi realizado 
com o uso de anticorpo monoclonal humano canaquinumabe 
(anticorpo altamente específico para a interleucina 1-beta). A 
terapia com canaquinumabe foi feita de maneira aleatória com 
a dose de 50 mg, 150 mg ou 300 mg e comparada com place-
bo na proporção de 1:1:1:1,5. O seguimento clínico teve uma 
mediana de 3,7 anos. Foi observada redução dose dependente 
da PCRas (26%, 37% e 41%, respectivamente, para as doses 
de 50, 150 e 300 mg do anticorpo monoclonal) e o estudo 
comprovou que a exposição ao tratamento não modificava os 
níveis de colesterol, LDL-colesterol ou HDL-colesterol.17 O obje-
tivo primário do estudo (combinação de morte cardiovascular, 
infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral não fatais) foi 
reduzido de maneira não significante com a dose de 50 mg (HR 
0,93, p=0,30); mas reduziu em 15% (p=0,021) com a dose de 
150 mg e em 14% (p=0,031) com a dose de 300 mg. Apenas 
a dose de 150 mg contemplou todas as pré-especificações 
da análise estatística do estudo na redução dos desfechos do 
objetivo primário. Exposição ao canaquinumabe foi associada 
com pequeno mas significante aumento de mortalidade por 
causa infecciosa (um caso para 1000 pacientes) e não houve 
redução significante na mortalidade por todas as causas.17 

Entretanto, análise pré-especificada da relação entre a redução 
da PCRas para valores inferiores a 2 mg/L se acompanhou 
de redução de 25% no objetivo primário (p=0,0004), mesmo 
após múltiplos ajustes, bem como redução na mortalidade 
em 31% (p<0,0001).18 Outra análise do estudo envolveu os 
pacientes expostos ao tratamento com canaquinumabe que 
reduziram a interleucina-6 abaixo da mediana (1,65 ng/L).19 
Mesmo com múltiplos ajustes, estes pacientes tiveram redução 
de 32% no objetivo primário e de 30% no objetivo secundário 
que incluía além de morte cardiovascular, infarto ou acidente 
vascular cerebral não fatais, hospitalização por angina instável 
requerendo urgente revascularização. Nesta mesma análise 
de interleucina-6 abaixo da mediana, verificou-se redução de 
mortalidade cardiovascular em 52% e mortalidade total em 
48% (ambas p<0,0001).19 O estudo ainda mostrou redução 
de mortalidade por câncer, particularmente câncer de pulmão, 
trazendo novo elo da inflamação, neste caso em relação a 
invasão de tecidos pelo tumor e mecanismos de metástases.20

Estudo CIRT
O estudo CIRT (Cardiovascular Inflammation Reduction 

Trial) envolveu 4786 indivíduos que tinham infarto do miocárdio 
prévio ou doença coronária multivascular além de diabetes 
ou síndrome metabólica.21 Os pacientes receberam de forma 
aleatória metotrexate (15-20 mg/semana) ou placebo e foram 
seguidos por uma mediana de 2,3 anos, após interrupção 
prematura do estudo por futilidade. Não houve redução no 
objetivo primário do estudo (morte cardiovascular, infarto ou 
acidente vascular cerebral não fatais) e ainda ocorreram maior 
incidência de eventos adversos entre os pacientes expostos ao 
methotrexate, como elevação de enzimas hepáticas, reduções 
nas contagens de leucócitos e hematócrito e ainda maior 
ocorrência de câncer de pele.21 No estudo, não houve redução 
nos níveis de interleucina 1beta, PCRas ou interleucina-6.21 

COMO INTERPRETAR DIFERENTES 
RESULTADOS DESTES ESTUDOS 
CONTEMPORÂNEOS

O estudo CANTOS mostrou que o bloqueio da via infla-
matória mediada pela interleucina 1-beta reduz desfechos 
cardiovasculares mesmo na ausência de qualquer efeito sobre 
o colesterol ou pressão arterial. O tratamento reduziu efetiva-
mente marcadores inflamatórios como PCRas e interleucina-6 e 
a reducão destes marcadores inflamatórios se acompanhou de 
expressivo benefício na redução de desfechos cardiovasculares 
e mortalidade.17-19 Desta forma, o estudo CANTOS foi a prova 
de conceito de que reduzir a inflamação pela via intermediada 
pela interleucina 1-beta é efetiva na redução de desfechos 
cardiovasculares. Por outro lado, o estudo CIRT mostrou cla-
ramente que a terapia anti-inflamatória pelo metotrexate que 
envolve possivelmente a sinalização mediada pela adenosina 
não parece relevante para desfechos aterotrombóticos.22 Estes 
resultados divergentes, entre duas estratégias anti-inflamató-
rias, claramente revelam que terapias específicas contra cito-
cinas implicadas na doença cardiovascular são promissoras e 
não o efeito anti-inflamatório per se.23-25 O Quadro 1 mostra as 
principais diferenças entre os dois estudos CANTOS e CIRT 
e resume as principais diferenças entre eles e que permitem 
explicar os diferentes resultados obtidos.
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Quadro 1. Principais diferenças entre os estudos CANTOS e CIRT 
na resposta inflamatória.

Estudo CANTOS

• Inibição da inflamação pelo anticorpo monoclonal humano 
canaquinumabe (inibidor da interleucina 1-beta)

• Reduz interleucina 1-beta

• Reduz interleucina 6

• Reduz proteina C-reativa

• Reduz desfechos cardiovasculares*

• Não modifica os níveis de colesterol e frações

• Reduz incidência de câncer (principalmente pulmonar)

Estudo CIRT

• Inibição da inflamação pelo metotrexate (possivelmente via 
adenosina)

• Não reduz interleucina 1-beta

• Não reduz interleucina 6

• Não reduz proteína C-reativa

• Não reduz desfechos cardiovasculares*

• Aumento na incidência de câncer (principalmente de pele)
*Desfechos combinados de morte cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral 
não fatais bem como o desfecho descrito acrescido de hospitalização por angina instável 
requerendo revascularização de urgência.
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and the prevention of recurrent cardiovascular events: rationale 
and design of the Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis 
Outcomes Study (CANTOS). Am Heart J. 2011;162(4):597-605.

13. Ridker PM. Testing the inflammatory hypothesis of atherothrom-
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Engmann JE, Shah T, et al. The interleukin-6 receptor as a target for 
prevention of coronary heart disease: a mendelian randomisation 
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Em conclusão, nos últimos anos ficou clara a existência de 
risco residual inflamatório, a despeito de todo o avanço clínico 
e tecnológico para terapia da doença cardiovascular. Os dois 
principais estudos com terapias anti-inflamatórias para pacientes 
de alto risco cardiovascular, estudos CANTOS e CIRT adiciona-
ram importantes contribuições e permitiram um grande avanço 
na compreensão dos aspectos mais relevantes no tratamento 
destes pacientes. A via inflamatória deflagrada pelo complexo 
inflamatório cellular (inflammasome) e que inclui a liberação de 
interleucina 1-beta e ativação da via mediada pela interleucina 
6 constitui a terapia mais promissora. De fato, ao bloquear a in-
terleucina 1-beta com o anticorpo monoclonal canaquinumabe, 
a prova de conceito da validade do tratamento da inflamação 
foi comprovada, pois a redução dos desfechos não ocorreu 
por modificações lipídicas, glicêmicas ou pressóricas e, de fato, 
ocorreu em pacientes com pleno uso do arsenal terapêutico 
constituido por estatinas, betabloqueadores, antiplaquetarios 
e bloqueadores do Sistema renina-angiotensina.
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