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Dislipidemias em Situações Especiais •	EXPOSIÇÃO	AOS	NÍVEIS	DE	COLESTEROL	AO	
LONGO	DA	VIDA	E	DOENÇA	CORONARIANA

•	HISTóRIA	NATuRAL	DA	HIPERCOLESTEROLEmIA	
FAmILIAR

•	CRITéRIOS	DIAGNóSTICOS	E	ESTRATIFICAÇÃO	
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FAmILIAR
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VENZER HCT candesartana cilexetila + hidroclorotiazida. 
Comprimidos com 8 mg + 12,5 mg em embalagem com 30 comprimidos. Comprimidos com 16 mg + 12,5 mg em embalagem com 30 comprimidos. USO ADULTO. USO ORAL.
Indicações: Venzer HCT é indicado para o tratamento da hipertensão arterial, quando a monoterapia não for suficientemente eficaz. Contraindicações: Venzer HCT é contraindicado nas seguintes situações: Hipersensibilidade à candesartana cilexetila, à hidroclorotiazida, a 
qualquer fármaco derivado das sulfonamidas (a hidroclorotiazida é derivada das sulfonamidas) ou a qualquer componente da fórmula de Venzer HCT; Gravidez e lactação (ver item Advertências e Precauções); Insuficiência renal grave (depuração de creatinina <30 mL/min/1,73 
m2 de superfície corpórea); Insuficiência hepática grave e/ou colestase; Gota; Precauções e Advertências: Estenose da artéria renal: em pacientes com estenose da artéria renal bilateral ou estenose da artéria de um único rim. Depleção do volume intravascular: 
em pacientes com depleção de volume intravascular e/ou de sódio pode ocorrer hipotensão sintomática, portanto, o uso desta associação não é recomendado até que esta condição esteja corrigida. Anestesia e cirurgia: pode ocorrer hipotensão durante anestesia e 
cirurgia em pacientes tratados com antagonistas da angiotensina II. Insuficiência renal: em pacientes suscetíveis tratados com Venzer HCT. Transplante renal: existem evidências clínicas limitadas sobre o uso de Venzer HCT em pacientes que sofreram transplante renal. 
Estenose das valvas mitral e aórtica ou cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva: como com outros vasodilatadores, indicam-se cuidados especiais nos pacientes que sofrem de estenose das válvulas aórtica ou mitral hemodinamicamente relevante ou cardiomiopatia 
hipertrófica obstrutiva. Desequilíbrio eletrolítico: deve ser realizada a avaliação periódica de eletrólitos séricos adequados. Tiazidas, incluindo hidroclorotiazida, podem causar desequilíbrio hidroeletrolítico (hipercalcemia, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e 
alcalose hipoclorêmica). Efeitos endócrinos e no metabolismo: tratamento com diuréticos tiazídicos pode diminuir a tolerância à glicose. Durante a terapia com tiazida pode-se manifestar diabetes mellitus latente. Aumento dos níveis de colesterol e triglicérides tem sido 
associado à terapia com diuréticos tiazídicos. Geral: nos pacientes cujo tônus vascular e função renal dependem predominantemente da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o tratamento com fármacos que afetam este sistema foi associado com hipotensão 
aguda, azotemia, oligúria ou, raramente, insuficiência renal aguda. Uso na gravidez e lactação: categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em 
caso de suspeita de gravidez. O uso deste medicamento é contraindicado durante a gravidez. Quando a gravidez for diagnosticada, o tratamento com Venzer HCT deve ser interrompido imediatamente e o médico deverá ser comunicado. Interações medicamentosas: 
A biodisponibilidade da candesartana não é afetada por alimentos. O efeito anti-hipertensivo de Venzer HCT pode ser aumentado por outros anti-hipertensivos. O efeito depletor de potássio da hidroclorotiazida pode ser potencializado por outros fármacos associados com 
perda de potássio e hipocalemia (ex.: outros diuréticos caliuréticos, laxativos, anfotericina, carbenoxolona, derivados do ácido salicílico). Durante a administração concomitante de lítio com inibidores da ECA ou hidroclorotiazida, foram relatados aumentos reversíveis das 
concentrações séricas de lítio e toxicidade. O efeito anti-hipertensivo de antagonistas dos receptores de angiotensina II, incluindo este medicamento, pode ser atenuado por anti-inflamatórios não esteroidais (AINHs) como os inibidores seletivos de COX-2 e ácido acetilsalicílico. 
A absorção da hidroclorotiazida é reduzida por colestipol ou colestiramina. Não há interação clinicamente significativa entre a hidroclorotiazida e alimentos. Exames laboratoriais: em geral, não foi detectada influência clinicamente importante de Venzer HCT nas variáveis 
de rotina de laboratório. Foram relatados aumentos de ácido úrico sérico, glicose sanguínea e de ALT sérica (TGP – transaminase glutâmico-pirúvica) como eventos adversos numa frequência um pouco maior com este medicamento (taxas brutas de 1,1%, 1,0% e 0,9%, 
respectivamente) do que com o placebo (0,4%, 0,2% e 0%, respectivamente). Pequena redução de hemoglobina e aumento na AST sérica (TGO – transaminase glutâmico-oxalacética) foi observada em pacientes isolados tratados com Venzer HCT. Foram observados aumento 
de creatinina, de ureia ou potássio e diminuição de sódio. Posologia e modo de usar: a dose recomendada de Venzer HCT é de um comprimido uma vez ao dia, por via oral, com ou sem a ingestão de alimentos. O efeito anti-hipertensivo máximo é normalmente atingido dentro 
de 4 semanas após o início do tratamento. Uso em idosos: não há recomendações especiais para o uso de Venzer HCT. Uso em pacientes com insuficiência renal: uma titulação da dose é recomendada em pacientes com insuficiência renal leve a moderada (depuração 
de creatinina 30-80 mL/min/1,73 m2 de superfície corpórea). Este medicamento não deve ser usado em pacientes com insuficiência renal grave (depuração de creatinina <30 mL/min/1,73 m2 de superfície corpórea). Uso em pacientes com insuficiência hepática: 
recomenda-se uma titulação de dose em pacientes com doença hepática leve a moderada. Este medicamento não deve ser usado em pacientes com insuficiência hepática grave e/ou colestase. Uso em crianças: não foram estabelecidas a segurança e a eficácia do uso de 
Venzer HCT em crianças. Se o paciente se esquecer de tomar uma dose de Venzer HCT, não é necessário tomar a dose esquecida, deve-se apenas tomar a próxima dose no horário habitual. Reações Adversas: A incidência total de eventos adversos não mostrou associação 
com idade ou sexo. A suspensão do tratamento em decorrência de eventos adversos com candesartana cilexetila/hidroclorotiazida (2,3% -3,3%) e placebo (2,7% - 4,3%) foram semelhantes. Candesartana cilexetila: Na experiência pós-comercialização de candesartana 
cilexetila, as seguintes reações adversas foram relatadas: Reações comuns (>1/100 e <1/10): hipotensão; hipercalemia; insuficiência renal; aumentos nos níveis de creatinina, ureia e potássio. Hidroclorotiazida: As seguintes reações adversas foram relatadas com a 
monoterapia com hidroclorotiazida, geralmente com doses de 25 mg ou mais. As frequências observadas foram: Incomuns (>1/1.000 e <1/100): fotossensibilidade. Venzer HCT - Reg. MS 1.0033.0182/Farm. Resp.: Cintia Delphino de Andrade CRF-SP nº 25.125. 
LIBBS FARMACÊUTICA LTDA/CNPJ 61.230.314/0001-75/Rua Alberto Correia Francfort, 88/Embu das Artes -SP/Indústria Brasileira /VENZ_V-MB02-15/Serviço de Atendimento LIBBS: 0800-0135044. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Venzer HCT é um 
medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Documentação Científica e informações adicionais estão à disposição 
da classe médica, mediante solicitação. Referências Bibliográficas: 1. OKPECHI, I. G.; RAYNER, B. L. Update on the role of candesartan in the optimal management of hypertension and cardiovascular risk reduction. Integr. Blood Press. Control., v. 3, p. 45-55, 2010.  
2. VENZER HCT (candesartana + hidroclorotiazida). São Paulo: Libbs Farmacêutica Ltda. Bula do medicamento. 3. JOOST, A. et al. Candesartan cilexetil: an update. Expert Opin. Pharmacother., v. 12, n. 11, p. 1769-80, 2011.

CONTRAINDICAÇÃO: HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO, GRAVIDEZ E LACTAÇÃO, IRC AVANÇADA.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: COM AGENTES QUE RETÊM POTÁSSIO (CANDERSATANA), COM ANTI-INFLAMATÓRIOS E COM LÍTIO (CANDERSATANA E HIDROCLORITIAZIDA).

Venzer HCT: Ativo com você para o controle eficaz da hipertensão.

Preço competitivo e único entre as apresentações: maior adesão ao tratamento.

Proporciona maior adesão ao tratamento da hipertensão.2

Potência e eficácia em apenas um comprimido.1,3

Baixo risco de eventos adversos.3

Blister calendário  
e porta-blister:  

mais um facilitador 
para o paciente  

seguir o tratamento.

Ativo com você no caminho vencedor.
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Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Sala de cirurgia híbrida cardiovascular, para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar duas 
certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto Agudo de 
Miocárdio ( IAM) e de Insuficiência Cardíaca ( IC).

Essa mesma excelência também está presente na nova unidade do HCor, 
o edifício Dr. Adib Jatene. Agora, você e seus pacientes têm uma das 
mais completas e sofisticadas estruturas totalmente à disposição para 
que obtenham os melhores resultados em todos os tratamentos.
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BEST PRACTICE IN CARDIOLOGY

CASOS CLÍNICOS
I CONGRESSO BRASILEIRO DE

A SOCESP convida para

Realização:

Inscrições pelo site: 
www.casosclinicos.com.br

11 3181-7429

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NO SITE!

Coordenadores:
Dr. Álvaro Avezum

Dr. Ibraim Masciarelli Pinto
Dr. João Fernando Monteiro Ferreira

Dr. Marcelo Garcia Leal

14 e 15 de outubro de 2016
Venha discutir as melhores soluções de Casos Clínicos com  a 

experiência de  grandes  especialistas baseados  na melhor evidência

Local: Grande Hotel Senac 
Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 

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

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

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

Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área de 
cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da SOCESP e 
seu Suplemento passam a partir de 2015 a ter acesso aberto.

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

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

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

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

Categorias de artigos
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

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

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

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

LiMites Por tiPo de PUBLiCaÇÃo (extensão): 
Os critérios abaixo recomendados devem ser observados 

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

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

Certifique-se de que o manuscrito se conforma inteiramente 

NorMas de PUBLiCaÇÃo

às instruções.
Ensaios clínicos: O periódico apoia as políticas para re-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

original e deve apresentar os objetivos do estudo com clareza, 
dados históricos, métodos, resultados e as principais conclusões 
em inglês e português, não devendo ultrapassar 250 palavras. 

Recomendações para Artigos submetidos à Revista da SOCESP:

Tipo de Artigo Resumo Número de Palavras Referências Figuras Tabelas 

Original Estruturado com até 
250 palavras 

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

Atualização/
Revisão 

Não é estruturado com 
até 250 palavras 

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

Editorial 0 500 0 0 0 



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

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

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

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

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

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

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

Discussão: Enfatizar novos e importantes aspectos do es-
tudo. Os métodos publicados anteriormente devem ser compa-
rados com o atual para que os resultados não sejam repetidos.

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. Periódico 
ano; volume (suplemento e seu número, se for o caso): 
página(s) Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in 

Parkinson’s
disease [abstract]. Lancet. 1996;34:1337.

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

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

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

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

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

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

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

Reprodução: Somente a Revista da Sociedade de Cardiolo-
gia do Estado de São Paulo poderá autorizar a reprodução dos 
artigos nelas contidos. Os casos omissos serão resolvidos pela 
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editoriaL

Caros leitores,

Nesta terceira edição da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 

escolhemos um tema atual e muito em evidência, como as Dislipidemias em Situações 

Especiais. Este fascículo aborda o impacto da exposição ao colesterol ao longo da vida, sua 

relação com a doença cardiovascular aterosclerótica, os estudos de randomização Mendeliana, 

que permitem não só a associação de variantes genéticas com os lípides plasmáticos, como 

identificam novos alvos terapêuticos nas dislipidemias.

A hipercolesterolemia familiar, doença de transmissão genética autossômica dominante, 

ou codominante, tida como doença rara, mas que na verdade, é raramente diagnosticada, 

é apresentada neste fascículo. São debatidos por especialistas, aspectos como a história 

natural da doença, sua epidemiologia, formas de diagnóstico para o clínico, a abordagem 

terapêutica atual e terapias emergentes, para o controle da dislipidemia e prevenção da 

aterosclerose, especialmente em sua forma prematura. 

O sucesso de um tratamento hipolipemiante depende muito da adesão do paciente ao 

tratamento. Os sintomas musculares relacionados às estatinas (SMRE) são uma importante 

causa de abandono da terapia, levando a flutuações nos níveis lipídicos, o que se associa 

a maior taxa de eventos cardiovasculares. A abordagem diagnóstica e terapêutica dessa 

situação na prática clínica é discutida em profundidade, incluindo as formas de terapia 

alternativa sugeridas em casos extremos.

Formas graves de hipertrigliceridemias e particularidades da dislipidemia no paciente 

diabético são contempladas nesta edição, sempre com os objetivos de ampliar o conhecimento 

e atualizar o leitor na condução diagnóstica e terapêutica.

Esperamos que a leitura agrade!

Maria Cristina Izar
Diretora de Publicações SOCESP
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resUMo
A doença aterosclerótica compreende amplo espectro de entidades clínicas com envol-

vimento genético e ambiental. A exposição ao longo da vida a níveis elevados de colesterol 
e de sua fração LDL determinam um limiar a partir do qual a doença aterosclerótica se de-
senvolve. Assim, nas formas genéticas de dislipidemias, como a hipercolesterolemia familiar, 
a idade do aparecimento da doença aterosclerótica vai depender da carga cumulativa de 
exposição aos níveis de LDL-colesterol, sendo tanto mais precoce quanto maiores os níveis 
de LDL-colesterol e a presença de fatores de risco adicionais, e mais tardia na ausência 
destes, e no sexo feminino. A prevenção ao longo da vida parece ser extremamente efetiva, 
e a avaliação individual com a implementação de medidas preventivas precoces e terapêu-
ticas deve ser estimulada. Assim, parece lógico que reduções de colesterol, por mudanças 
no estilo de vida ou pelo uso de fármacos na adolescência e ao longo da vida apresentem 
inestimável benefício para a redução dos desfechos cardiovasculares na vida adulta.

Descritores: Hipercolesterolemia; Doença coronariana aterosclerótica; Fatores de risco; 
Polimorfismo genético.

aBstraCt 
The atherosclerotic process comprises a broad spectrum of clinical entities, with genetic and 

environmental involvement. Lifetime exposure to high levels of cholesterol and LDL-cholesterol 
determine a trigger that can lead to the development of atherosclerotic disease. Therefore, 
in genetic forms of dyslipidemia, such as familial hypercholesterolemia, the age of onset of 
atherosclerotic disease will depend on the cumulative burden of exposure to LDL-cholesterol 
levels, being earlier with higher levels of LDL-cholesterol, the presence of other risk factors 
and later, in the absence of risk factors, and in females. Prevention throughout life appears to 
be extremely effective, and individual assessment, with the implementation of early preventive 
measures, should be encouraged. Thus, it seems logical that cholesterol reductions, chan-
ges in lifestyle, or the use of specific medications in adolescence and throughout life present 
inestimable benefit in reducing cardiovascular outcomes in adulthood.

Descriptors: Hypercholesterolaemia; Coronary artery disease; Risk factors; Genetic 
polymorphism.
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iNtrodUÇÃo
Os principais determinantes do crescimento epidêmico 

das doenças crônicas não-transmissíveis são demográficos, 
com uma proporção maior de indivíduos alcançando a se-
nescência, etapa em que essas doenças se manifestam com 
maior incidência. O risco é avaliado com base em análise 
conjunta de características que aumentam a probabilidade de 
um indivíduo vir a apresentar a doença. É necessário, entre-
tanto, diferenciar o conceito de fator de risco (agente causal) 
do marcador de risco (associação com maior risco, porém 
sem causalidade estabelecida). O conhecimento tanto dos 
fatores quanto dos marcadores de risco é fundamental para 
o estabelecimento de estratégias de prevenção das doenças. 

As formas comuns das doenças cardiovasculares (DCV) 
têm etiologia complexa, com múltiplas influências genéticas 
e interações ambientais. Devido a esta complexidade, tem 
sido difícil a aplicação de técnicas moleculares nessas con-
dições, divergindo do que vem ocorrendo com as doenças 
de transmissão Mendeliana, onde o diagnóstico genético 
revolucionou sua compreensão, uma vez que só um gene 
com uma mutação é causador da doença. Por sua vez, a his-
tória familiar representa contribuição na interação genômica 
e ambiental, podendo afetar o perfil metabólico durante a 
vida de uma família. É de conhecimento estabelecido que 
a história familiar de DCV é fator preditivo significativo, 
sobretudo quando da precocidade de sua apresentação, 
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mesmo após ajustes de outras comorbidades, tendo em 
conta variáveis como a hipertensão, tabagismo e níveis 
alterados das lipoproteínas transportadoras de colesterol.

De forma pragmática, o princípio central na gestão das 
DCV é de que um evento isquêmico agudo pode sinalizar 
falha de prevenção primária e a necessidade de se dar início 
à prevenção de sua recorrência. A ideia de uma prevenção 
iniciada de forma precoce, em que indivíduos possam ser 
tratados desde o início da vida para manter seu colesterol em 
níveis baixos sempre foi questionada pela falta de evidência 
e de estudos que comprovassem seu benefício. Estudos 
epidemiológicos longitudinais demonstram correlação di-
reta entre os níveis de colesterol plasmático e o aumento 
de doenças cardiovasculares.1-3 E ainda, metanálise de 
estudos prospectivos observacionais demonstra que em 
todas as faixas etárias aumentos de 1 mmol/L no colesterol 
se acompanha de aumento nas taxas de morte por doença 
isquêmica do coração. Por outro lado, a exposição a níveis 
mais baixos de colesterol ao longo da vida, em todas as 
faixas etárias se acompanha de reduções nessas taxas de 
morte de magnitude superior ao observado em estudos 
clínicos com estatinas por período de 4-5 anos.4 

as primeiras evidências
As primeira evidências associando os níveis de colesterol 

à aterosclerose são advindas de estudos experimentais 
em animais, com a observações de lesões endoteliais na 
aorta após dieta hipercolesterolêmica.5 No início do século 
passado, Nikolai Anitschkow, alimentando coelhos com 
dieta rica em colesterol produziu lesões semelhantes à 
aterosclerose. Também foi pioneiro na descrição de células 
com o citoplasma rico em gorduras, mais tarde denomina-
do células espumosas.6 Na metade do século passado, o 
norte-americano Ancel Keys iniciou o clássico estudo dos 
sete países, demonstrando que os níveis de colesterol 
estavam fortemente associados com a dieta. No Japão 
o nível médio de colesterol era de 160 mg/dL enquanto 
na Finlândia atingia níveis de 260 mg/dL e o conteúdo de 
gordura saturada, muito maior (20% do valor calórico total) 
na Finlândia contrastando com apenas 2,5% de gorduras 
saturadas entre a população do Japão. Após 10 anos, Ancel 
Keys e seus colaboradores verificaram que para cada 1,000 
homens acompanhados neste período havia 70 mortes por 
infarto na Finlândia e apenas 5 no Japão.7 

De forma interessante, estudos indicam que o processo 
aterosclerótico começa a se desenvolver na infância e em 
alguns casos, como em mães portadoras de hipercolestero-
lemia, até mesmo na vida intrauterina. Estrias de gordura se 
iniciam nesse período e podem se tornar, décadas depois, 
o substrato de episódios agudos cardiovasculares.8-11 The 
Collaborative Pathology Study, um dos programas mais im-
pressionantes do Bogalusa Heart Study12 evidenciou dados 
surpreendentes, como a relação dos fatores de risco para 
doença cardiovascular e lesões ateroscleróticas precoces 
na aorta e artérias coronárias. Estrias de gordura da aorta 
estavam relacionadas com a lipoproteína de baixa densidade 
(LDL), e inversamente às lipoproteínas de alta densidade 
(HDL). A microscopia ofereceu informações adicionais sobre 
as características da doença da íntima arterial. 

A aterosclerose precoce observada em crianças que 

são homozigóticas para a hipercolesterolemia familiar (HF) 
não está associada com quaisquer outros fatores de risco, 
sugerindo que o LDL-C elevado é fator independente para 
a aterogênese em humanos. Estes resultados reforçam a 
importância de uma abordagem para a cardiologia preven-
tiva no início da vida.

estudos de intervenção
Por outro lado, as intervenções no estilo de vida podem 

ser impactantes no risco de eventos cardiovasculares: (a) 
para reduzir as lipoproteínas aterogênicas, e (b) para iniciar 
a redução de lípidos tão cedo, quanto possível. É importante 
lembrar que quando mantemos níveis de colesterol baixos 
ao longo da vida, diminui-se drasticamente eventos futuros.

As estatinas são drogas de primeira linha como redutoras 
de colesterol. Elas inibem a síntese do colesterol no fígado, 
o que aumenta a expressão dos receptores de LDL. Além 
das estatinas, outras drogas redutoras de colesterol estão 
disponíveis atualmente. Elas são moderadamente eficazes 
para reduzir as concentrações de LDL-C. A ezetimiba bloqueia 
a absorção de colesterol no intestino e também aumenta a 
atividade do receptor de LDL. Em ensaio clínico randomi-
zado foi testada a hipótese da adição de ezetimiba com 
estatina em altas doses no tocante à redução de eventos 
em participantes de alto risco.13 Os resultados deste estudo 
foram positivos, sobretudo pela maior redução dos níveis 
lipídicos, evidenciando a máxima de “quanto mais baixo o 
colesterol, melhor”.

Ainda, existe forte associação entre níveis elevados 
de Lp(a) com as DCV. Evidências de estudos genéticos 
indicam que níveis elevados de Lp(a), relacionam-se com 
eventos prematuros.14 A Lp(a) é uma lipoproteína plasmá-
tica que consiste numa partícula de lipoproteína de baixa 
densidade rica em colesterol (semelhante à LDL) com uma 
molécula de apolipoproteína B-100 em sua superfície, a 
qual está ligada, via ligação dissulfídica, à proteína adicio-
nal, a apolipoproteína (a) [apo(a)]. De forma mecanística 
e observacional, níveis elevados de Lp(a) podem induzir 
eventos trombóticos, pois a apolipoproteína a, apo(a), se 
assemelha estruturalmente ao plasminogênio. A apolipopro-
teína (a) é composta de estruturas polipeptídicas chamadas 
“kringles”. As concentrações plasmáticas de Lp(a) são em 
grande parte expressas geneticamente, sendo um dos seu 
principais determinantes os polimorfismos que configuram 
o tamanho do “kringle IV” tipo 2 (KIV-2). Quanto maior o 
número de repetições do KIV-2, maior o tamanho da Lp(a), 
porém as isoformas maiores são capturadas e degradadas 
pelo fígado, não sendo quantificadas. Existem evidências 
robustas de associação independente entre elevações de 
Lp(a) e risco de doenças cardiovasculares.15 São conside-
rados elevados os níveis de apolipoproteína (a), quando 
mensurada por métodos insensíveis às isoformas de apo 
(a), aqueles superiores a 50 mg/dL ou 125 nmol/L. Estes 
dados correspondem ao percentil 80 do estudo de Cope-
nhagen, tendo sido validados pelo Painel de Consenso da 
Sociedade Europeia de Aterosclerose.16

estudos de randomização mendeliana
O campo da epidemiologia tem lutado para avançar na 

compreensão sobre exposições dos fatores de risco por 

EXPOSIÇÃO AOS NÍVEIS DE COLESTEROL AO LONGO DA VIDA E A DOENÇA CORONÁRIA
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longo período com doenças complexas, em grande parte por 
causa do nexo da causalidade e dos fatores de confusão, 
inerentes a esta situações. Para superar estes problemas, 
sobretudo dos estudos observacionais, epidemiologistas 
têm proposto a utilização de estudos de randomização men-
deliana, com propósito exploratório das variantes genéticas 
e sua influênca sobre os fatores de risco, em longo prazo, 
sobretudo por distribuição aleatória dos alelos.

Níveis elevados de colesterol são observados quando 
de mutações patogênicas no gene que codifica o receptor 
das LDL (LDLR), no gene que codifica a ApoB ou no gene 
codificador da Protein Convertase Subtilisina Kexin 9 (PCSK9). 
Forma com apresentação autossômica recessiva tem sido 
atribuída a expressão reduzida da proteína adaptadora do 
receptor de LDL tipo 1 (LDLRAP1), que facilita a associação 
de receptores de LDL com clatrina nas fendas revestidas 
da superfície celular.17 Nestas situações, a mutação destes 
genes afeta a função da proteína, tornando o alelo modificado 
não produtor de proteína funcional, ou no caso da PCSK9, a 
proteína seria mais ativa e favoreceria a degradação dos re-
ceptores de LDL. Estes polimorfismos interagem aumentando 
ou diminuindo o efeito patogênico total e ao mesmo tempo, 
modulam a expressão fenotípica, que pode ser influenciada 
por fatores não genéticos (ambientais ou comportamentais). 

Recentemente, na compreensão do metabolismo li-
poproteico e na atividade funcional do receptor de LDL, 
destacam-se estudos com a PCSK9, uma serina protease 
sintetizada primariamente no fígado, promovendo a degra-
dação do LDLR no lisossomo, evitando sua reciclagem para 
a membrana celular. A PCSK9 codifica a proteína NARC-1 
(OMIM# 603776), fundamental nos processos catabólicos 
do receptor.18 Compreende-se assim, que o gene para 
a PCSK9 seja capaz de modular a expressão celular do 
LDLR e, dessa forma, influenciar os níveis plasmáticos de 
LDL-C.19-21 Na presença de mutação com perda de função 
do gene PCSK9 – com maior expressão de receptores 
funcionais na membrana e maior depuração das lipopro-
teínas com Apo B – os valores tendencialmente menores 
de LDL-C, ao longo da vida, proporcionam ganhos efetivos 
na redução do risco de eventos coronários.22 

Metanálise realizada por Ference e colaboradores 

envolvendo mais de 300.000 indivíduos, avaliou o efei-
to de nove polimorfismos genéticos, cada um atuando 
de forma distinta, mas associados a menores níveis de 
LDL-C ao longo da vida, no risco de doença coronária.23 
Cada um destes polimorfismos relacionou-se a reduções 
significativas do risco: a redução em 39 mg/dL de LDL-C 
esteve associada a redução no risco coronário (redução 
cerca de três vezes mais do que a proporcionalmente 
obtida nos estudos de intervenção com estatinas); para 
obter uma queda similar no risco com o uso de estatinas, 
ter-se-ia de alcançar reduções de mais de 110 mg/dL do 
LDL-C. Esses dados sugerem que os benefícios obtidos 
são independentes do método escolhido para a redução do 
LDL-C (sem qualquer heterogeneidade significativa relativa 
ao polimorfismo estudado), e que estes decorrem funda-
mentalmente da diminuição alcançada nos níveis de LDL-C 
e não de qualquer mecanismo pleiotrópico. O quadro 1 
representa a estimativa pontual do efeito entre cada alelo 
com os níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C).

Em tempo, interessante e recente estudo observou 
que pacientes com hipercolesterolemia familiar, na forma 
heterozigótica e com doença coronária prévia, apresentam 
risco dobrado de recorrência dentro dos 5 anos iniciais pós 
alta hospitalar, após ajustes de multivariáveis, a despeito 
do uso de medicações hipolipemiantes como as estatinas. 
Estes achados seguramente podem ser explicados pelo 
dano endotelial provocado pela longa exposição a níveis 
elevados de colesterol.24 

Quadro 1. Exposição dos alelos e os efeitos na redução nos níveis 
de LDL-C.

Gene SNP N Efeito

SORT
rs599839 108.332 -6,0 mg/dL

rs646776 120.309 -5,71 mg/dL

PCSK9
rs11206510 70.710 -2,93 mg/dL

rs11591147 149.372 -16,68 mg/dL

LDLR
rs6511720 137.818 -7,50 mg/dL

rs2228671 61.865 -5,70 mg/dL

HMGCR rs12916 130.114 -2,63 mg/dL

ABCG8 rs4299376 116.828 -2,86 mg/dL

APOE rs4420638 126.788 -7,10 mg/Dl

Nota: Adaptado de Journal of the American College of Cardiology, 2012;60.
SNP:(single nucleotide polymorphisms).

CoNsideraÇÕes FiNais
Em resumo, talvez estejamos tratando tardiamente a 

doença aterosclerótica, proporcionando um risco residual de 
eventos ainda muito elevado. Em um futuro breve teremos que 
repensar nossas estratégias de prevenção e tratamento dessa 
devastadora enfermidade. A redução do LDL-C é provável 
que seja uma estratégia muito mais eficaz para a prevenção 
primária do que é atualmente reconhecida, com ênfase fun-
damentalmente em uma dieta saudável e exercícios físicos de 
forma regular já nas primeiras fases da vida, com o objetivo 
de manter baixo nível de colesterol. Para as pessoas que não 
conseguem manter um baixo nível de colesterol, parece ser 
razoável considerar a adição de tratamento específico preco-
cemente. A estratégia de prevenção primária, que incentiva a 
manutenção de baixos níveis lipídicos ao longo da vida tem o 
potencial de reduzir drasticamente o risco cardiovascular. A 
identificação precoce de doença arterial coronária é, portanto, 
de fundamental relevância na prevenção, notadamente em 
indivíduos expostos a longos períodos, ou mesmo desde o 
nascimento, a níveis elevados de colesterol.

CoNFLitos de iNteresse
Os autores declaram não possuir conflitos de 

interesse na realização deste trabalho.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2016;26(3):158-61



161

reFerÊNCias
1. Schulte H, Cullen P, Assmann G. Obesity, mortality and cardio-

vascular disease in the Munster Heart Study (PROCAN). Athe-
rosclerosis. 1999;144:199-209.

2. Kannel WB. The Framingham Study: its 50 years legacy and future 
promise. J Atheroscler Thromb. 2000;6:60-6. 

3. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, Brewer HB Jr, Clark LT, Hun-
ninghake DB, et al; Coordinating Committee of the National Cho-
lesterol Education Program. Implications of recent clinical trials 
for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III guidelines. Circulation. 2004;110(2):227-39.

4. Prospective Studies Collaboration, Lewington S, Whitlock G, Cla-
rke R, Sherliker P, Emberson J, Halsey J, et al. Blood cholesterol 
and vascular mortality by age, sex, gender and blood pressure: 
a meta-analysis of individual data from 61 proospective studies 
with 55,000 vascular deaths. Lancet. 2007;370(9602):1829-39.

5. Hueper WC. Experimental Studies in Cardiovascular Pathology: 
XIV. Experimental Atheromatosis in Macacus rhesus monkeys. 
Am J Pathol. 1946;22(6):1287-91.

6. Steinberg D.J. Thematic review series: the pathogenesis of athe-
rosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: 
part I. Lipid Res. 2004;45(9):1583-93. Epub 2004 Apr 21.

7. 7. Dietschy JM, Turley SD, Spady DK. Role of liver in the main-
tenance of cholesterol and low density lipoprotein homeosta-
sis in different animal species, including humans. J Lipid Res. 
1993;34(10):1637-59.

8. 8. Napoli C, Glass CK, Witztum JL, Deutsch R, D’Armiento FP, 
Palinski W.C. Influence of maternal hypercholesterolaemia during 
pregnancy on progression of early atherosclerotic lesions in chil-
dhood: Fate of Early Lesions in Children (FELIC) study. Lancet. 
1999;354:1234-41.

9. McGill HC Jr, McMahan CA, Gidding SS. Preventing heart disease 
in the 21st century: implications of the Pathobiological Deter-
minants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) study. Circulation. 
2008;117:1216-27.

10. Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, Newman WP 3rd, Tracy RE, 
Wattigney WA. Association between multiple cardiovascular risk 
factors and atherosclerosis in children and young adults. The 
Bogalusa Heart Study. N Engl J Med. 1998;338:1650-6.

11. McGill HC, McMahan CA, Gidding SS. Are pediatricians responsi-
ble for prevention of adult cardiovascular disease? Nat Clin Pract 
Cardiovasc Med. 2009;6:10-1.

12. Tracy RE, Newman WP 3rd, Wattigney WA, Berenson GS. Risk 
factors And atherosclerosis in youth autopsy findings of the Bo-
galusa Heart Study Am J Med Sci. 1995;310. Suppl 1:S37-41.

13. Eisen A, Cannon CP, Blazing MA, Bohula EA, Park JG, Murphy 
SA, et al. IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin 
Efficacy International Trial) Investigators. The benefit of adding eze-
timibe to statin therapy in patients with prior coronary artery bypass 
graft surgery and acute coronary syndrome in the IMPROVE-IT 
trial. Eur Heart J. 2016. pii:ehw377. [Epub ahead of print].

14. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, Ginsberg HN, 
Masana L, Descamps OS, et al. Lipoprotein(a) as a cardiovas-
cular risk factor: current status. Eur Heart J. European Atheros-
clerosis Society Consensus Panel. 2010;31(23):2844-53. Epub 
2010 Oct 21.

15. Genser B, Dias KC, Siekmeier R, Stojakovic T, Grammer T, Maerz 
W. Lipoprotein (a) and risk of cardiovascular disease - a syste-
matic review and meta analysis of prospective studies. Clin Lab. 
2011;57(3-4):143-56.

16. Bostom AG, Gagnon DR, Cupples LA, Wilson PW, Jenner JL, 
Ordovas JM, et al. A prospective investigation of elevated li-
poprotein (a) detected by electrophoresis and cardiovascular 
disease in women. The Framingham Heart Study Circulation. 
1994;90(4):1688-95.

17. Garcia CK, Wilund K, Arca M, Zuliani G, Fellin R, Maioli M, et 
al. Autosomal recessive hypercholesterolemia caused by mu-
tations in a putative LDL receptor adaptor protein. Science. 
2001;292(5520):1394-8.

18. Abifadel M, Varret M, Rabès JP, Allard D, Ouguerram K, Devillers 
M, et al. Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hyper-
cholesterolemia. Nat Genet. 2003;34(2):154-6.

19. da Silva PM. O desafio da genética e a hipercolesterolemia familiar 
[comentário]. Rev Port Cardiol. 2006;769-71.

20.  Marais DA, Blom DJ, Petrides F, Gouëffic Y, Lambert G. Proprotein 
convertase subtilisin/kexin type 9 inhibition. Curr Opin Lipidol. 
2012; 23:511-7.

21. Steinberg D, Grundy SM..The case for treating hypercholeste-
rolemia at an earlier age: moving toward consensus. J Am Coll 
Cardiol. 2012;60:2640-2.

22. Silva PM. Comentário a “Efeito da exposição a longo prazo a 
valores baixos do colesterol das LDL, começando cedo na vida, 
no risco de doença coronária” - Uma análise aleatorizada men-
deliana. Rev Port Cardiol. 2013;32:279-80.

23. Ference BA, Yoo W, Alesh I, Mahajan N, Mirowska KK, Mewada 
A, et al. Long-Term Reduction in LDL Cholesterol. J Am Coll 
Cardiol. 2012;60:2631-9.

24. Nanchen D, Gencer B, Muller O, Auer R, Aghlmandi S, Heg D, et 
al.Prognosis of Patients with Familial Hypercholesterolemia After 
Acute Coronary Syndromes. Circulation. 2016;134(10):698-709. 

EXPOSIÇÃO AOS NÍVEIS DE COLESTEROL AO LONGO DA VIDA E A DOENÇA CORONÁRIA

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2016;26(3):1Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo 2016;26(3):158-61



162

revisÃo/review 

resUMo
A hipercolesterolemia familiar (HF), uma das mais comuns doenças genéticas, é 

caracterizada por hipercolesterolemia, geralmente expressiva, que se associa ao desen-
volvimento prematuro da aterosclerose e suas complicações. Embora sua base genética 
esteja associada a variantes dos genes que codificam o receptor da lipoproteína de baixa 
densidade (LDL), da apolipoproteína B (ApoB), da pró-proteína convertase subtilisina/
kexina tipo 9 (PCSK9) ou da proteína adaptadora do receptor da LDL, a doença é mais 
frequentemente relacionada as mutações do receptor da LDL. Ela pode se expressar por 
níveis muito elevados de colesterol das LDL em sua forma homozigótica (rara) ou com muito 
mais frequência e com menor gravidade pela forma heterozigótica. Esta última também 
pode apresentar níveis muito elevados de LDL-C, na dependência da variante genética 
envolvida, bem como de contribuição de outros genes que influenciem, adicionalmente, o 
metabolismo lipídico. O diagnóstico é baseado nos níveis de LDL-C, na presença de sinais 
físicos da hipercolesterolemia, na precocidade da doença coronariana no paciente ou em 
seus familiares e no diagnóstico genético. A doença geralmente é subdiagnosticada e 
subtratada, o que contribui para formas mais graves de apresentação clínica da doença 
aterosclerótica. Sua história natural está associada principalmente à doença coronariana 
prematura, em geral após a quarta década de vida, mas incidindo de forma ainda muito 
mais prematura na condição homozigótica, com desfechos cardiovasculares ou revas-
cularizações nas duas primeiras décadas de vida.

Descritores: Hipercolesterolemia; História natural; Genética. 

aBstraCt 
Familial hypercholesterolemia (FH), one of commonest genetic disorders, is characterized 

by a usually significant degree of hypercholesterolemia, associated with the premature develo-
pment of atherosclerosis and related complications. Although the genetic basis of FH is mainly 
attributable to polymorphisms of the genes that encode the receptor of low-density lipoprotein 
(LDL), apolipoprotein B (ApoB), proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), or the 
LDL-receptor adaptor protein, the disorder is more commonly related to LDL receptor mutations. 
The disorder can be expressed as very high LDL-cholesterol levels in its homozygous (rare) 
form, or much more frequently but with less severity, in the heterozygous form. It can also 
present very high LDL-cholesterol levels, depending on the genetic variant involved, and the 
contribution of other genes that also influence the lipid metabolism. The diagnosis is based 
on LDL-cholesterol levels, the presence of physical signs of hypercholesterolemia, premature 
coronary heart disease in the patient or their relatives, or genetic diagnosis. The disease is 
usually underdiagnosed and undertreated, which contributes to more severe forms, of clinical 
presentation of atherosclerotic disease. Its natural history is associated mainly with premature 
coronary disease, usually after the fourth decade of life, or even earlier in homozygous subjects, 
with cardiovascular events or the need of revascularization in the first two decades of life. 

Descriptors: Hypercholesterolemia; Natural history; Genetics.
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iNtrodUÇÃo
A hipercolesterolemia familiar (FH) pode se apresentar 

clinicamente em suas formas mais graves com a presença 
de xantomas tendinosos, xantelasmas além do arco cor-

neal (mais comum). Com base nestes achados físicos, o 
médico norueguês Carl Muller foi pioneiro em relacionar a 
hipercolesterolemia como uma doença genética associada 
com manifestações clínicas da doença coronariana, uma 
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condição que somente seria melhor descrita do ponto de 
vista genético, três décadas mais tarde.1 

Durante décadas, pacientes portadores de HF tiveram 
muitas complicações prematuras da aterosclerose, pois 
as terapias oferecidas eram muito restritas (plasma ou 
LDL-aférese), resinas ou niacina, bem como bypass ileal-par-
cial ou mesmo transplante hepático para casos mais graves. 
Na falta de diagnóstico e tratamento adequado, mesmo os 
portadores da forma heterozigótica (HFHe) apresentavam 
sintomas da doença coronariana após a quarta ou quinta 
décadas de vida, respectivamente para os homens e mu-
lheres. Situação ainda mais grave foi reconhecida para a 
forma homozigótica (HFHo), com manifestações clínicas 
ainda na primeira década de vida.2 

Durante décadas, a prevalência da HF foi subestimada, 
pois ao contrário das clássicas estimativas de 1:500 casos 
de HFHe na população geral e de 1:1.000.000 para casos 
de HFHo, alguns dados mais recentes de países europeus, 
como Holanda e Dinamarca, bem como da Africa do Sul, 
sugerem que a real prevalência da HF pode ser muito maior, 
estimando-se em 1:200 indivíduos na forma HFHe e de 
1:160.000 -300.000 para a forma HFHo, o que nos leva a 
uma prevalência mundial aproximada de até 34 milhões de 
pacientes com HF em todo o mundo.3

CaUsas geNÉtiCas e FisioPatoLogia 
da HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar

A base molecular mais frequentemente descrita da HF está 
relacionada com variantes do receptor da LDL (LDLR), menos 
frequentemente da apolipoproteína B (ApoB) ou de variantes 
com ganho de função da pró-proteína convertase subtilisina/
kexina 9 (PCSK9) e mais raramente de defeito recessivo da 
proteína adaptadora do receptor da LDL (LDLRAP).4

Do ponto de vista mecanístico, estas variantes genéticas 
podem afetar o catabolismo de colesterol de várias formas, 
entre as quais, comprometimento da migração do receptor 
de LDL junto a membrana do hepatócito, menor afinidade na 
interação do receptor com a LDL, aumento do catabolismo 
do receptor no interior do hepatócito, reduzindo seu retorno 
para captar nova LDL.4,5 

A HF é expressa como defeito genético codominante, 
sendo que apenas um alelo é necessário para o fenótipo 
da hipercolesterolemia. As variantes genéticas relacionadas 
ao defeito do receptor passam de 1200 e quando combi-
nadas com outras variantes genéticas que comprometem 
o metabolismo do colesterol podem se tornar ainda mais 
graves, com hipercolesterolemia que se assemelha à forma 
homozigótica.6 Formas de HFHo compreendem não apenas 
dois alelos relativos à mesma mutação, mas a combinação 
de defeitos (incluindo defeito de receptor e da apoB ou da 
PCSK9, como exemplo). Os níveis de LDL-C na forma HFHo 
estão geralmente acima de 500 mg/dL em adultos ou de 420 
mg/dL em crianças.7 Os raros casos de mutação nula para 
os LDLR possuem maior gravidade pela menor resposta às 
terapias de menor custo disponíveis. O Quadro 1 mostra os 
critérios atuais para diagnóstico da HFHo, uma condição 
relevante para a indicação de novas terapias farmacológicas.

Embora o diagnóstico genético adicione informações 
importantes para prognóstico, acesso a medicamentos e 
para o rastreamento de familiares, ele não é essencial ao 

diagnóstico e de fato pode estar ausente entre 20 e 40% dos 
pacientes com fenótipo de HF.8,9 

O rastreamento de familiares a partir de um caso índice 
é uma condição altamente custo-efetiva, mesmo para os 
testes genéticos.10-12

 CoMo MUdar a História 
NatUraL dos Portadores de 
HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar?

De acordo com a European Society of Atherosclerosis 
(EAS),3 portadores de HF possuem risco de doença arterial 
coronariana 13 vezes maior do que a população geral. A 
EAS recomenda a pesquisa da HF em adultos com LDL-C a 
partir de 310 mg/dL, ou em crianças a partir de 230 mg/dL, 
ou história de doença coronariana prematura no indivíduo ou 
familiar, morte súbita cardíaca em familiar ou presença de 
xantomas tendinosos no indivíduo ou familiar. A despeito da 
estimativa de até 34 milhões de indivíduos afetados em todo 
o mundo, menos de 1% dos pacientes são diagnosticados 
na grande maioria dos países, com poucas exceções como 
alguns países europeus.3,13 

Dados obtidos em pacientes de países desenvolvidos 
europeus mostram que mesmo com a terapia com estatinas, 
o risco de doença coronariana permaneceu 8-14 vezes maior, 
sugerindo que a terapia foi instituida em dose insuficiente 
ou de forma tardia para controle da doença.14-16

O uso de escores de risco tradicionais, como SCORE 
Europeu ou Framingham Norte-americano não estimam 
adequadamente o risco cardiovascular de portadores de HF. 
Como a hipercolesterolemia tem papel crucial no desenvolvi-
mento da aterosclerose coronariana, os principais desfechos 
cardiovasculares estão associados com a doença coronariana 
prematura, assim como a hipertensão guarda relação com 
os acidentes vasculares encefálicos e o tabagismo com a 
doença obstrutiva vascular periférica. 

Estima-se que um paciente com HFHe não tratado apre-
sente limiar para desfecho coronariano aos 35 anos, aos 48 
anos se tratado desde os 18 anos e aos 53 anos se tratado 
desde os 10 anos, neste caso se aproximando de um pa-
ciente sem HF.3 Para pacientes com HFHo, este limiar seria 
atingido aos 12,5 anos se não tratado.3

Na história natural dos pacientes com HF, a concomitân-

Quadro 1. Critérios diagnósticos da European Society of Atherosclerosis 
para o diagnóstico da Hipercolesterolemia Familiar homozigótica 
(HFHo)

 Dois alelos mutantes do gene que codifica LDLR, ApoB,  
PCSK9 ou LDLRAP1 

OU

 LDL-C a partir de 500 mg/dL (não tratados) ou a partir de 
300 mg/dL em pacientes tratados 

MAIS

 Xantomas tendinosos ou cutâneos antes dos 10 anos de idade

OU

 Valores de LDL-C diagnósticos em ambos os pais

LDLR - Receptor da LDL; ApoB - apolipoproteína B; PCSK9 – proproteína convertase 
subtilisina/kexina 9; LDLRAP1 – proteína adaptadora do receptor da LDL.
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cia de hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, triglicérides 
elevados, baixos níveis de HDL-C, constituem fatores de 
risco adicionais.17 Dentre outros fatores de risco, aumentos 
da lipoproteína (a) [Lp(a)], parecem particularmente relevan-
tes, pois foi demonstrado seu valor prognóstico adicional 
frente aos ajustes a outros fatores de risco e de LDL-C e 
nos pacientes com HFHe ou HFHo os aumentos de Lp(a) 
parecem mais prevalentes.18-20

Pacientes com aterosclerose subclínica de maior gra-
vidade podem ser estratificados por testes funcionais para 
isquemia miocárdica, como teste ergométrico, eco de es-
tresse, bem como estudos de imagens para avaliação de 
valvopatia aórtica, ou ainda, por tomografia para obtenção 
do escore de cálcio coronário.21,22 Entretanto, testes funcio-
nais ou de imagens não são unanimidade para avaliação 
destes pacientes de alto risco e tampouco indicam que 
se deixe de tratar pacientes com HF com menor evidência 
de aterosclerose.23 A Figura 1 mostra a história natural de 
portadores de HF que pode ser modificada pelo tratamento 
hipolipemiante mais precoce.

A detecção precoce da HF é fundamental para permitir 
um tratamento mais precoce e maior impacto na vida adulta. 
Rastreamento universal em crianças foi proposto24 e parece 
razoável para testes geneticos adicionais em crianças com 
LDL-C a partir de 240 mg/dL. A detecção de crianças com 
HF também permite o rastreamento reverso, identificando 
pelo menos um dos pais com HF.3,25,26 

O Quadro 2 mostra os valores recomendados pelas 
sociedades europeias de cardiologia e de aterosclerose 
(ESC/EAS) para portadores de HF. 

A história natural dos portadores de HFHo é muito mais dra-
mática, sobretudo para os portadores de formas mais graves, 
sendo descrita aparecimento de angina, infarto do miocárdio, 
necessidade de revascularização nas duas primeiras décadas 
de vida29. Sem tratamento, portadores de mutação nula rara-
mente sobrevivem além da segunda década de vida. Mesmo 
com tratamento convencional, a maioria apresenta desfechos 

graves ou fatais até a terceira década de vida. Tipicamente, 
a aterosclerose destes pacientes é muito mais pronunciada, 
envolvendo valva aórtica, carótidas, e território ileo-femoral.30-35

CoNsideraÇÕes FiNais
Hipercolesterolemia Familiar é uma das mais comuns 

doenças genéticas, com grande impacto na doença corona-
riana. O reconhecimento da doença e seu tratamento precoce 
é fundamental, bem como o rastreamento de familiares. A 
caracterização de formas homozigóticas e mais graves da 
HF é fundamental para direcionamento para estes de novos 
tratamentos hoje disponíveis, mas ainda de alto custo. Para 
a maioria dos portadores de HF, tratamentos convencionais, 
controle de fatores de risco e emprego de doses adequadas 
de hipolipemiantes de mais baixo custo permitem considerável 
mudança em sua história natural. 

CoNFLitos de iNteresse
Os autores declaram não possuir conflitos de inte-

resse na realização deste trabalho.

Figura 1. Limiar para ocorrência de doença arterial coronaria de 
acordo com a exposição a níveis elevados de LDL-C em pacientes 
com HFHo e HFHe em relação a população geral. O início de 
tratamento mais precoce retarda a idade de ocorrência da doença 
arterial coronariana. Para indivíduos do sexo feminino este limiar é 
mais tardio. Outros fatores podem antecipar a ocorrência de doença 
coronariana, como diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, aumento 
de Lp (a), aumento de triglicérides, redução de HDL-C. Baseado nos 
dados de dois grandes estudos observacionais27,28. 
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resUMo
A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética relativamente comum caracte-
rizada por níveis elevados de LDL-colesterol (LDL-C) e, por conseguinte, associada a risco 
de desenvolvimento prematuro de doença cardiovascular aterosclerótica. O tratamento 
hipolipemiante reduz significativamente o risco cardiovascular desses pacientes, tornando 
fundamental a identificação precoce desses indivíduos, seguida de tratamento adequa-
do assim que possível. Para tanto, existem escores diagnósticos de HF, como o escore 
holandês Dutch Lipid Clinic Network, que avalia níveis de LDL-C, antecedente familiar
e/ou pessoal de evento cardiovascular isquêmico e a presença de sinais físicos, como 
xantomas. Uma vez feito o diagnóstico de HF, torna-se muito importante a estratificação 
de risco desses pacientes. A identificação de fatores de risco associados (como taba-
gismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, aumento de Lp(a), entre outros) aliada 
ao uso de métodos para detecção de doença aterosclerótica subclínica em indivíduos 
com HF pode auxiliar na identificação daqueles que têm maior risco cardiovascular e são 
candidatos a estratégias mais agressivas de redução de LDL-C. Nesse artigo, revisamos 
os principais critérios diagnósticos de HF e a estratificação de risco desses pacientes.

Descritores: Colesterol; Lipoproteína de baixa densidade; Hipercolesterolemia familiar; 
Xantoma; Fator de risco; Aterosclerose.

aBstraCt
Familial hypercholesterolemia (FH) is a relatively common genetic disease that is cha-
racterized by elevated LDL-cholesterol (LDL-C) levels. As a consequence, it is associa-
ted with the risk of premature development of atherosclerotic cardiovascular disease. 
Lipid-lowering therapies significantly reduces the cardiovascular risk in these patients, 
making early identification of these individuals essential, followed by adequate treatment 
as soon as possible. There are diagnostic scores of FH for this purpose, such as the 
Dutch Lipid Clinic Network score, which evaluates LDL-C levels, family history and/or 
personal history of ischemic cardiovascular event and the presence of physical signs, 
such as xanthomas. Once FH has been diagnosed, it is very important to stratify the 
risk in these patients. The identification of associated risk factors (such as smoking, 
diabetes mellitus, high blood pressure, elevated Lp(a), among others), together with 
the use of methods to detect subclinical atherosclerotic disease in individuals with FH, 
can assist in the identification of those with a higher cardiovascular risk, and who are 
therefore candidates for more aggressive strategies to reduce LDL-C. This article gives 
a review of the main diagnostic criteria of FH, and the risk stratification in these patients.

Descriptors: Cholesterol; Low-density lipoprotein; Familial hypercholesterolemia; Xantho-
mas; Risk factors; Atherosclerosis.  

Viviane Zorzanelli Rocha1

Marcio Hiroshi Miname1

1. Unidade de Dislipidemias e 
Prevenção da Aterosclerose do Instituto 
do Coração (InCor) da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), Brasil.

Correspondência:
Avenida Doutor Arnaldo, 455 - 
Cerqueira César, São Paulo, SP, Brasil. 
01246-904

CritÉrios diagNóstiCos e estratiFiCaÇÃo de 
risCo Na HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar

Criteria diagNosis aNd risk stratiFiCatioN oF FaMiLiaL 
HYPerCHoLesteroLeMia

iNtrodUÇÃo
A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética 

comum que se caracteriza por níveis elevados de LDL-colesterol 
(LDL-C), e por conseguinte, um risco de desenvolvimento prema-
turo de doença cardiovascular aterosclerótica. A prevalência de 

HF, outrora estimada em cerca de 1/500, parece aproximar-se 
de 1/250 mediante estudos mais recentes.1,2 Os níveis elevados 
de LDL-C encontrados na HF geralmente resultam da captação 
deficiente de LDL, seja por mutações no gene do receptor de 
LDL (LDLR), que representam a maioria dos casos, seja por 
mutações nos genes que codificam a apolipoproteína B (apoB) 
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ou a pró-proteína convertase subtilisina/kexina 9 (PCSK9).
O corpo de evidência científica atual revela de forma 

irrefutável que a hipercolesterolemia representa importante 
fator de risco cardiovascular, e que a redução do LDL-C pelo 
uso de estatinas se associa a diminuição significativa do 
risco cardiovascular. De fato, reunindo a maioria dos gran-
des estudos com estatinas, o grupo Cholesterol Treatment 
Trialists’ (CTT) Collaboration em metanálises com dados 
individuais, mostrou que em comparação ao placebo, a 
alocação à terapia convencional com estatina resultou em 
uma diferença média ponderada de 1 mmol/L (~39 mg/dL) 
no LDL-C e uma redução proporcional de cerca de 20% 
nos eventos vasculares maiores.3,4 Apesar de sua natureza 
observacional, o estudo de Versmissen e colaboradores 
corroborou o potencial benefício das estatinas na redução 
do risco cardiovascular na população portadora de HF.5 
Nesse estudo que seguiu pacientes com HF por uma 
média de 8,5 anos, observou-se uma redução do risco de 
doença arterial coronária (DAC) de aproximadamente 80% 
em pacientes com HF tratados com doses modestas de 
estatina5. Além disso, nos pacientes tratados com estati-
na e com idade superior a 55 anos, o risco de infarto do 
miocárdio foi similar ao da população geral.5 

Estudos recentes também têm sugerido que quanto 
mais precoce a exposição a níveis de LDL-C mais baixos, 
maior o benefício cardiovascular. O estudo de Ference e 
colaboradores, por exemplo, mostrou que indivíduos porta-
dores de polimorfismos genéticos associados a níveis baixos 
de colesterol, e que portanto, estiveram expostos a esse 
cenário desde o início da vida, apresentaram redução no 
risco de DAC substancialmente maior do que a observada 
em indivíduos que iniciaram redução do LDL-C mais tardia-
mente.6 Em portadores de HF, o tratamento com estatina 
iniciado ainda durante a infância mostrou-se associado a 
normalização da progressão da espessura médio-intimal 
carotídea em seguimento de dez anos,7 reforçando a evidên-
cia acerca do início precoce da terapêutica hipolipemiante 
nesses pacientes. Dessa forma, é fundamental que se faça 
a identificação precoce de pacientes portadores de HF, se-
guida de tratamento apropriado assim que possível. Nesse 
artigo, revisamos os principais critérios diagnósticos de HF 
e a estratificação de risco desses pacientes. 

CritÉrios diagNóstiCos de 
HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar 

Como resultado de uma captação inadequada de 
partículas de LDL circulantes, os pacientes com HF 
apresentam níveis plasmáticos aumentados de LDL-C, 
e por conseguinte, maior carga vascular aterosclerótica, 
tanto em artérias coronárias, como também em artérias 
periféricas e em valva aórtica. O colesterol também pode 
se acumular em sítios extravasculares, como na pele, le-
vando à formação de xantomas, primariamente observados 
em tendões nas regiões de cotovelo, mãos e tendão de 
Aquiles, e ao redor dos olhos sob a forma de xantelasmas. 
O arco corneano também pode derivar de deposição 
de colesterol na córnea em pacientes com HF. Embora 
não sejam frequentes em pacientes com HF na forma 
heterozigótica, os xantomas representam achados alta-
mente específicos da presença de HF, pois denotam uma 

Tabela 1. Critérios do Dutch Lipid Clinic Network para diagnós-
tico de HF. 

Grupo 1: história familiar Pontos

Parente de 1o grau com DAC prematura (<55a em 
homens; <60a em mulheres)

1

Parente de 1o grau com LDL-C no percentil 95 para 
idade e sexo por país

1

Parente de 1o grau com xantoma tendíneo e/ou arco 
corneano

2

OU

Criança (s) <18 anos com LDL-C > percentil 95 para 
idade e sexo por país

2

Grupo 2: história clínica 

Indivíduo com DAC prematura (<55a em homens; 
<60a em mulheres)

2

Indivíduo com doença vascular cerebral ou periférica 
prematura (<55a em homens; <60a em mulheres)

1

Grupo 3: exame físico

Xantoma tendíneo 6

Arco corneano em indivíduo < 45 anos 4

Grupo 4: resultados bioquímicos (LDL-C)

>8.5 mmol/L (>325 mg/dL) 8

6.5–8.4 mmol/L (251–325 mg/dL) 5

5.0–6.4 mmol/L (191–250 mg/dL) 3

4.0–4.9 mmol/L (155–190 mg/dL) 1

Grupo 5: teste genetico molecular (análise de DNA)
Mutações causais nos genes LDLR, APOB, ou PCSK9 8

Calcula-se uma pontuação que prediz a chance de um indivíduo ser portador de HF: HF 
possível 3-5 pontos; HF provável 6-8 pontos; HF definitiva >8 pontos. 

exposição prolongada a níveis muito elevados de LDL-C. 
Em pacientes portadores de HF, a presença de xantomas 
apresenta um caráter prognóstico, pois se associa a risco 
cardiovascular aumentado em comparação a indivíduos 
com HF sem xantomas. 

Existem diversos escores diagnósticos de HF, sendo 
os seguintes os mais conhecidos e comumente utilizados: 
•	 Critérios holandeses (Dutch Lipid Clinic Network)8 
•	 Critérios diagnósticos de Simon Broome9

•	 Critérios americanos (MEDPED)10 
O escore holandês8 é amplamente aceito e classifica 

o diagnóstico de HF em possível, provável ou definiti-
vo, dependendo da pontuação alcançada (Tabela 1). Os 
critérios incluem antecedente familiar e/ou pessoal de 
doença cardiovascular precoce, de hipercolesterolemia 
significativa e de estigmas físicos de HF, como xantomas e 
arco corneano. Nesse escore, a identificação de mutação 
funcional nos genes do receptor de LDL, APOB ou PCSK9 
confirma o diagnóstico de HF. O escore de Simon Broome 
(Tabela 2) e o escore do MEDPED10 (Tabela 3) são mais 
simples, mas também foram validados internacionalmente 
e podem ser utilizados. 

Embora o achado de uma mutação considerada pato-
gênica em um dos genes LDLR, APOB e PCSK9 consista 
em critério definitivo de HF, o diagnóstico de HF não pode 
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ser descartado se a genotipagem não identificar mutação 
conhecida. Em um grande número de casos suspeitos, 
não existe a identificação de nenhum defeito monogênico, 
o que pode derivar principalmente dos seguintes cenários: 
1) presença de mutação em genes ainda não identificados 
como relacionados à HF; 2) presença da chamada forma 
poligênica da HF, ou seja, hipercolesterolemia devido à 
presença de algumas variações ou polimorfismos relativa-
mente benignos em um número de genes, ao invés de um 
defeito monogênico.8 A chamada forma poligênica da HF 
geralmente se caracteriza por níveis de LDL-C mais baixos 
em comparação àqueles relacionados à forma monogênica, 
e por um modo de herança diferente, e que compromete a 
eficiência do rastreamento em cascata da HF.8,11 

Em estudo recente, Khera e colaboradores avaliaram a 
prevalência da presença de mutação para HF entre indiví-
duos	com	LDL-C	≥	190	mg/dL	em	mais	de	20.000	indivíduos	
derivados de estudos caso-controle e estudos de coorte 
prospectivos.12 De 1.386 indivíduos com esses níveis de 
LDL-C (6,7% do total), apenas 24 (1,7%) tinham mutação 
detectada.	Os	indivíduos	com	LDL-C	≥	190	mg/dL	e	sem	
mutação apresentaram seis vezes mais risco de DAC em 
relação	ao	grupo	controle	(LDL-C	<	130	mg/dL	e	sem	mu-
tação),	enquanto	aqueles	com	LDL-C	≥	190	mg/dL	e	com	
mutação demonstraram 22 vezes mais risco.12 Observou-se 
nesse estudo que os indivíduos com mutação apresentavam 
níveis de LDL-C mais altos do que aqueles sem mutação, e 
a maior exposição cumulativa ao LDL-C nos primeiros pode 
justificar seu risco mais elevado.12 

diagNóstiCo de HF eM CriaNÇas  
e adoLesCeNtes

A infância é o período ideal para a discriminação entre HF 
e não HF em função da influência geralmente mais amena 
de alterações hormonais e dietéticas. Qualquer criança com 
um	valor	de	LDL-C	≥	190	mg/dL,	após	medidas	dietéticas,	
apresenta alta probabilidade de ser portadora de HF.2 Na 
presença de história familiar de coronariopatia precoce em 
parentes próximos e/ou um nível elevado de colesterol no 
pai	ou	na	mãe,	um	nível	de	LDL-C	≥	160	mg/dL	também	
representa alta probabilidade de HF na criança.2 Por outro 
lado, se um dos pais tiver o diagnóstico genético estabele-
cido,	mesmo	um	LDL-C	≥	130	mg/dL	sugere	a	presença	de	
HF na criança2. É importante lembrar que o (a) filho (a) de 
um pai/mãe com o diagnóstico de HF tem 50% de chance 
de herdar essa condição, tornando clara a importância do 
rastreamento familiar nesse cenário2.

HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar 
HoMoZigótiCa (HFho)

A forma homozigótica da HF é uma condição rara, 
caracterizada por níveis plasmáticos marcadamente ele-
vados de LDL-C, e associada a doença cardiovascular 
aterosclerótica acelerada e prematura. Historicamente, a 
frequência da HFho era estimada em aproximadamente 
1/1.000.000 indivíduos, porém, estudos mais recentes têm 
sugerido uma estimativa de HFho em torno de 1/160.000 
a 1/300.000 indivíduos.13 

Similarmente à HF heterozigótica, o diagnóstico da 
HFho pode ser feito com base em critérios clínicos e/ou 
genéticos. No entanto, embora o diagnóstico genético 
seja definitivo, em alguns casos suspeitos, as mutações 
não são encontradas. 

Os critérios de HFho incluem: níveis de LDL-C muito eleva-
dos	(LDL-C	>	500	mg/dL	em	não	tratados	ou	≥	300	mg/dL	em	
tratados) e a presença de xantomas tendinosos ou cutâneos 
antes dos 10 anos, ou a presença de níveis elevados de 
LDL-C consistentes com HF heterozigótica nos pais.(Tabela 4)

estratiFiCaÇÃo de risCo Na HF
A associação entre HF heterozigótica e doença arterial 

coronária (DAC) está bem estabelecida.14 Existe um risco 
cumulativo na ausência de terapia hipolipemiante de doença 
coronária fatal e não fatal na proporção de 50% em homens 
de 50 anos e de 30% em mulheres de 60 anos.15,16 Mesmo em 
uma era pós estatina, a taxa de mortalidade cardiovascular 
na população HF continua maior que da população geral.17 
Apesar disso, como mencionado acima, o tratamento com 

Tabela 3. Níveis de colesterol total e LDL-colesterol (em parênteses) em mg/dL para diagnóstico de HF no programa MEDPED nos EUA.

Idade (anos) Grau de parentesco com familiar portador de HF População geral Probabilidade “100%”
Primeiro Segundo Terceiro

< 20 220 (155) 230 (165) 240 (170) 270 (200) 240
20-29 240 (170) 250 (180) 260 (185) 290 (220) 260
30-39 270 (190) 280 (200) 290 (210) 340 (240) 280
≥40 290 (205) 300 (215) 310 (225) 360 (260) 300

Expectativa de diagnosticar HF com especificidade de 98%. Primeiro: pais, filhos, irmão, irmã. Segundo: tias, tios, avós, sobrinhas e sobrinhos. Terceiro: primos de primeiro grau, 
irmãos dos avós. Programa MEDPED: Make Early Diagnosis to Prevent Early Death Program.

Tabela 2. Critérios diagnósticos de Simon Broome para diagnóstico de HF.

Critérios Descrição

a

CT > 7,5 mmol/L em adultos ou CT
> 6,7 mmol/L em crianças < 16 anos ou 
LDL-C > 4,9 mmol/L em adultos ou
> 4 mmol/L em crianças.

b Xantomas tendinosos no paciente ou
em parente de primeiro grau.

c Evidência de mutação no gene do LDLR
ou APOB. 

d
História familiar de infarto do miocárdio antes 
dos 50 anos em parente de segundo grau ou 
antes dos 60 anos em parente de primeiro grau.

e História familiar de colesterol total > 7,5 mmol/L 
em parente de primeiro ou segundo grau.

Diagnóstico
“Definitivo”: requer critérios a e b ou critério c
“Provável”: requer critérios a e d ou critérios 
a e e.
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estatinas apresenta claros benefícios. O estudo de Versmissen 
mostrou redução de 76% (hazard ratio	0,24,	p<0,001)	no	risco	
de doença coronária entre os pacientes com HF tratados 
com estatina em comparação àqueles sem estatina (início 
do tratamento com estatina com atraso médio de 4,3 anos).5 

Contudo, é importante frisar que a despeito dos níveis 
elevados de colesterol e elevado risco relativo de DAC, o 
comportamento clínico da aterosclerose nos pacientes com 
HF é variável, e muitos indivíduos desenvolvem eventos clínicos 
tardiamente em sua vida.18 Um estudo Norueguês mostra que 
os indivíduos com HF na faixa etária mais idosa (acima de 70 
anos), não apresentam aumento de mortalidade cardiovascular 
em relação a população geral.17 Dessa forma, alguns indiví-
duos portadores de HF irão apresentar um primeiro evento de 
forma muito precoce, enquanto outros vão desenvolvê-lo muito 
tarde ou não irão desenvolver doença cardiovascular. Assim, 
apesar do risco aumentado da população de portadores de 
HF em relação à população geral, a estratificação de risco 
pode individualizar o risco desses pacientes, com prováveis 
implicações relacionadas a custo-efetividade e segurança do 
tratamento. Os escores de risco cardiovascular utilizados na 
população geral não são válidos para a população HF, tanto 
porque não foram elaborados a partir de pacientes portadores 
de HF, quanto porque os pacientes HF são expostos a valores 
muito altos de colesterol em idade precoce, o que acaba 
subestimando seu risco real com uso desses escores clínicos.

Os fatores de risco clássicos para DAC na HF também 
apresentam importância na estratificação de risco desta 
população. Os homens com HF apresentam maior risco de 
evento cardiovascular.19 A associação de tabagismo com 
HF também apresenta forte relação com o desenvolvimento 
de DAC, sendo que estudo prévio mostra uma chance 1.8 
vezes maior para os tabagistas.20

O diabetes para a população com HF também apresenta 
um peso importante em aumentar seu risco de evento car-
diovascular.21 No entanto, um estudo holandês de desenho 
transversal demonstrou menor chance do paciente com HF 
ser portador de diabetes mellitus comparado a seu familiar não 
afetado.22 A hipertensão arterial também confere maior risco na 
população HF (risco 1,4 vezes maior de evento cardiovascular) 
e deve ser corretamente diagnosticada e tratada.19

O histórico familiar de doença coronária precoce
(homens	com	<55	anos	e	mulheres	com	<65	anos)	é	um	
fator encontrado com maior frequência na população de HF 
e também deve ser valorizado como fator de risco.

O HDL-C baixo é considerado como fator de risco
importante na população não HF. Existem evidências de que 

Tabela 4. Critérios para o diagnóstico de HF homozigótica. 

Confirmação genética de dois alelos mutantes nos genes 
LDLR, APOB, PCSK9 ou LDLRAP1

OU
LDL-C > 500 mg/dL em não tratados ou ≥ 300 mg/dL* em 
tratados associado a: 
•	 Xantomas cutâneos ou tendíneos antes dos 10 anos de idade 

OU
•	 Presença de níveis elevados de LDL-C consistentes com HF 

heterozigótica nos pais
*Esses níveis são indicativos, mas, níveis mais baixos, especialmente em crianças e 
pacientes tratados, não excluem HFHo. Adaptado de Cuchel M et al. European Heart 
Journal, 201413

o HDL-C baixo também possa estar associado a maior risco 
de DAC nos pacientes com HF.19 Estudos epidemiológicos 
prévios já demonstravam a associação do colesterol alto com 
doença cardiovascular. Na população de HF, a elevação do 
colesterol ocorre basicamente às custas do LDL-C, e dessa 
forma, valores muito elevados de LDL-C também devem ser 
considerados importante fator de risco nestes indivíduos. 

O melhor efluxo de colesterol, que é uma métrica da 
função de HDL, já foi associado de forma inversa com a es-
pessura íntima-média carotídea e chance de doença arterial 
coronária, independentemente do nível de HDL-C.23 De forma 
similar, uma maior capacidade de efluxo de colesterol foi 
associada a uma menor chance de doença cardiovascular 
na população de HF, mesmo ajustado para o HDL-C.24 

A lipoproteína (a) ou Lp(a) é uma lipoproteína composta 
pela partícula de LDL com ligação covalente entre a apoli-
poproteína(a) e a apolipoproteína B100. A apolipoproteína(a) 
apresenta forte homologia com o plasminogênio. Níveis 
elevados de Lp(a) podem teoricamente aumentar o risco 
cardiovascular pelo efeito protrombótico/anti-fibrinolítico 
da apolipoproteína(a) e pela deposição da Lp(a) no espa-
ço subintimal. Alguns estudos e meta-análises mostram a 
associação da Lp(a) com aumento do risco cardiovascular 
em população não HF.25 Outros estudos mostram associação 
de valores elevados da Lp(a) com risco cardiovascular na HF, 
porém existem dificuldades relacionadas a metodologia.26 
A associação da Lp(a) com risco cardiovascular é manti-
da mesmo na análise multivariada com outros fatores de 
risco.27 Estudo prévio mostra que pacientes com mutação 
nula e Lp(a) acima de 50 mg/dL apresenta maior risco de 
evento cardiovascular quando comparado a pacientes com 
as mesmas mutações e nível de Lp(a) abaixo de 50 mg/dl.27

O xantoma de tendão de Aquiles é um sinal peculiar da 
hipercolesterolemia familiar, e como mencionado anterior-
mente, faz parte dos critérios diagnósticos dessa doença. 
Cerca de 30 a 50% dos HFs heterozigóticos com diagnóstico 
genético apresentam xantoma tendinoso. Estudo de Civeira 
e colaboradores já havia demonstrado que pacientes com 
HF com xantomas apresentam maior prevalência de doença 
cardiovascular prematura em comparação aos sem xantomas 
(36,7% versus 13,8%, p=0,001).28 A meta-análise de Oosterveer 
et al., encontrou um risco três vezes maior de pacientes com 
HF portadores de xantoma tendinoso evoluirem com doença 
cardiovascular.29

Em 2011, a National Lipid Association publicou um docu-
mento de avaliação de risco cardiovascular na população HF. 
Os autores consideram HF de muito alto risco se: portador 
de doença cardiovascular estabelecida, tabagista, diabéti-
co, histórico familiar de doença coronária prematura ou se 
presença de dois ou mais fatores de risco (Tabelas 5 e 6).30 
O indivíduos de muito alto risco seriam candidatos a terapia 
mais intensiva de redução do LDL-C.

A avaliação da aterosclerose subclínica com exames de 
imagem pode auxiliar na identificação de pacientes com HF de 
maior risco cardiovascular. Existe a recomendação de diretrizes 
de que pacientes não HF com risco intermediário de eventos 
cardiovasculares, poderiam se beneficiar da pesquisa de ate-
rosclerose subclínica. Na população de HF existem algumas 
evidências que discutiremos a seguir que podem embasar 
seu emprego nesses pacientes. Entre as modalidades de 
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imagem podemos destacar a tomografia de coronárias para 
avaliar o escore de cálcio, a angiotomografia de coronárias, 
a espessura íntima-média carotídea e a avaliação de placas 
de carótidas, e o índice tornozelo-braquial (ITB). 

esCore de CÁLCio CoroNÁrio
Vários estudos prospectivos têm demonstrado a asso-

ciação entre calcificação coronária (CAC) e risco de even-
to coronariano. Uma meta-análise publicada em 2004 por
Pletcher et al, demonstra uma relação linear entre valor de 
CAC e evento coronário31. Aqueles com CAC> 400 unidades 
Agatston apresentaram maior risco de evento31.

Pacientes portadores de HF apresentam maior escore de 
cálcio quando comparados a normolipidêmicos.32-34 A calci-
ficação coronária em HF pode ocorrer desde a adolescência 
e em adultos jovens.32 Um estudo com 29 jovens com HF 
com idade de 11-23 anos, mostrou que cálcio coronário foi 
identificado em 24% dos indivíduos. Santos e colaboradores 

demonstraram que as mulheres com HF também têm mais 
calcificação coronária comparadas a controles.33 Martinez e 
colaboradores também mostraram maior prevalência e gravi-
dade da CAC em indivíduos portadores de HF quando compa-
rados a controles normolipidêmicos.34 Os autores incluíram 89 
pacientes com HF (39 ± 14 anos, com média de LDL-c = 279 
mg / dL) e 31 indivíduos normais. Indivíduos com HF apresen-
taram quase três vezes maior prevalência de CAC do que os 
normais (34% vs. 12%, p = 0,024), e mais indivíduos com HF 
apresentaram CAC acima do percentil 75 para idade e sexo 
(23% vs. 4%, p = 0,041), com maior média de CAC (p = 0,026).34 

aNgiotoMograFia de CoroNÁrias
A angiotomografia de coronárias necessita de infusão de 

contraste endovenoso e permite a visualização da doença da 
parede arterial e do acometimento da luz do vaso, além de 
fornecer informação indireta sobre a composição da placa 
(calcificada, não calcificada e mista).

A população de HF apresenta maior grau de ateroscle-
rose subclínica detectada pela angiotomografia de coroná-
rias. Miname e colaboradores descreveram pela primeira 
vez o padrão de aterosclerose subclínica em HF utilizando a 
angiotomografia de coronárias.35 Os autores estudaram 102 
pacientes com HF assintomáticos (36% do sexo masculino, 
idade média 45 ± 13 anos, média de LDL-c 280 mg /dL) e 35 
controles normolipidêmicos pareados para sexo e idade (média 
de LDL-c 103 mg/dL)35. O grupo com HF apresentou maior 
carga de placa aterosclerótica representado por um número 
maior de pacientes com: placas (48% vs. 14%, p = 0,0005), 
estenose coronária (19% vs. 3%, p = 0,015), segmentos com 
placas (2,05 ± 2,85 vs. 0,43 ± 1,33, p = 0,0016) e escore 
de cálcio (55 ± 129 vs. 38 ± 140, p = 0,0028). Após análise 
multivariada, fatores determinantes da presença de placa 
foram: idade (OR = 2,06, para cada 10 anos, IC 95%: 1,38-
3,07,	p	<0,001)	e	níveis	de	colesterol	total	(OR	=	1,86,	para	
cada 1 DP de colesterol total, IC 95%: 1,09-3,15, p = 0,027). 
O escore de cálcio coronário foi associado com a presença 
de	estenose	(OR	=	1,54;	IC	95%:	1,27-1,86,	p	<0,001,	para	
cada duplicação do escore de cálcio). O sexo masculino 
foi positivamente associado à presença de placas não cal-
cificadas (OR = 15,45, IC 95%: 1,72-138,23, p = 0,014) e 
inversamente com placas calcificadas (OR = 0,21, 95% CI: 
0,05-0,84, p = 0,027). História familiar de doença coronariana 
precoce foi associada com a presença de placas mistas (OR 
= 4,90, IC 95%: 1,32-18,21, p = 0,018). Este estudo sugere 
que os fatores de risco clínicos associados a um maior risco 
de eventos cardiovasculares foram também marcadores de 
placas em teoria mais propensas a complicações. Neefjes et 
al. também demonstraram maior presença e carga de placa 
coronariana detectada pela angiotomografia em pacientes com 
HF.36 Os autores incluíram 101 pacientes com HF assintomáti-
cos (idade média de 53 ± 7 anos; 62% homens) e 126 não HF 
com dor torácica não anginosa. O escore de cálcio foi significa-
tivamente maior em pacientes com HF (Agatson = 87 versus 7, 
p	<0,001).	A	gravidade	e	extensão	da	doença	obstrutiva	na	
análise por paciente e por segmento foi significativamente 
maior no grupo HF. O número de segmentos coronarianos 
com doença não-obstrutiva ou obstrutiva foi maior no grupo 
HF em todas as faixas etárias e aumentou com maior idade. 

Um estudo japonês avaliou a relação dos achados da 

Tabela 5. Características dos pacientes portadores de HF de maior 
risco cardiovascular.30

Pacientes portadores de HF com qualquer uma dessas 
características devem ser considerados de muito alto risco.

Doença coronariana ou 
doença cardiovascular 
estabelecida

História prévia de infarto agudo do 
miocárdio, acidente vascular encefá-
lico, doença arterial periférica, revas-
cularização miocárdica, angina estável 
ou instável, ataque isquêmico transi-
tório, estenose carotídea maior que 
50%, aneurisma de aorta

Tabagistas
Diabetes mellitus

História familiar de 
doença coronária 
prematura

Parentes de primeiro ou segundo 
graus com início da doença antes dos 
45 anos no sexo masculino e antes 
dos 55 anos no sexo feminino 

2 ou mais fatores de 
risco Tabela 6

Tabela 6. Fatores de risco em indivíduos com HF.30

Fator de risco
Se mais de 2 fatores de risco 
estiverem presentes recomenda-se 
intensificar o tratamento

Idade Homem com mais de 30 anos
Mulher com mais de 40 anos

LDL-C basal > 250 mg/dl
Sexo Sexo masculino
Tabagismo Tabagismo atual
História familiar 
de doença arterial 
coronariana prematura

Parentes de primeiro grau:
Homem < 55 anos
Mulheres < 65 anos

Síndrome metabólica Considerar os critérios da International 
Diabetes Federation (IDF)

HDL-c baixo HDL-C < 40 mg/dl
Hipertensão arterial 
sistêmica

PA > 140 x 90 mmHg ou tratamento 
medicamentoso da HAS

Aumento de 
lipoproteína (a) Níveis ≥ 60 mg/dl (recomendação IIb C) 

Exame físico Xantoma de tendão
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angiotomografia coronária com eventos cardíacos maiores 
em 101 pacientes com HF seguidos por uma mediana de 941 
dias.37 Ocorreram 21 eventos. A DAC foi analisada de acordo 
com escore previamente publicado que varia de 0 a 5, de 
acordo com a gravidade da obstrução para cada um dos 17 
segmentos coronários. Os autores encontraram na análise 
multivariada de regressão de Cox que hipertensão arterial 
e o escore de placa acima da mediana foram as variáveis 
associadas com eventos cardíacos maiores.37

Estes estudos mostram claramente um aumento da pre-
valência de aterosclerose coronariana subclínica em pacientes 
com HF assintomáticos. A carga da placa foi associada com 
fatores de risco que predizem um maior risco de eventos 
cardiovasculares. No entanto, ainda faltam evidências mais 
robustas acerca do papel da angiotomografia coronária na 
estratificação de risco de pacientes HF assintomáticos e como 
poderíamos utilizar essa ferramenta no tratamento desses 
pacientes. Pacientes portadores de HF com maior carga de 
placa aterosclerótica detectada na angiotomografia deveriam 
ser candidatos a terapia mais intensiva que inclua as novas 
medicações hipolipemiantes? Ainda não temos respostas 
definitivas para essas questões.

esPessUra ÍNtiMa-MÉdia CarotÍdea
A medida da espessura médio-intimal das carótidas 

(EMIC) por ultrassom modo-B é definida como a distân-
cia entre as interfaces lúmen-íntima e média-adventícia38. 
A EMIC está associada a fatores de risco cardiovascular, 
à prevalência e incidência de doenças cardiovasculares 
e ao grau de aterosclerose em diferentes sítios arteriais. A 
progressão da EMIC pode ser revertida ou atenuada através 
da intervenção em fatores de risco cardiovascular.39,40 Estes 
resultados tornam a EMIC um potencial marcador substituto 
de aterosclerose. Além da EMIC, o ultrassom modo-B também 
permite a identificação de placas carotídeas.38

Em indivíduos adultos portadores de HF, a EMIC apre-
senta valores aumentados em relação a controles pareados 
normolipidêmicos, como demonstrado por Wendelhag et al.41 
Nesse estudo, a diferença entre os grupos foi de 0,13 mm 
na	espessura	média	(p<0,001,	95%	CI	0,07-0,18	mm),	e
0,20	mm	na	espessura	máxima	(p<0,001,	95%	CI	0,09-0,23).	
Existe evidência de que indivíduos portadores de HF hetero-
zigótica apresentem valores aumentados de EMIC desde a 
infância. Wiegman et al. avaliaram a EMIC em 201 crianças 
com HF heterozigótica e 80 irmãos não afetados (idade entre 
8 e 18 anos), e observaram que a EMIC foi significativamente 
maior entre indivíduos com HF em comparação aos controles
(0,494 ± 0,051 mm vs. 0,472 ± 0,049 mm, p = 0,002).42

Martinez et al. avaliaram doença vascular subclínica em co-
ronárias, carótidas e aorta de indivíduos com HF e controles 
pareados (idade média de 40 anos).34 Também observaram 
EMIC maior entre indivíduos com HF comparados aos contro-
les, além de cálcio coronário mais elevado e aorta mais rígida 
(determinada por velocidade de onda de pulso). Entretanto, a 
severidade da doença carotídea subclínica não foi preditora da 
severidade da calcificação coronária, sugerindo-se que a EMIC 
talvez não seja um bom substituto da carga de placa coronária. 

Alguns estudos também avaliaram a evolução da EMIC 
como um desfecho substituto mediante terapêutica hipolipe-
miante em indivíduos com HF. Em um estudo randomizado e 

duplo-cego com 214 crianças portadoras de HF heterozigó-
tica, entre oito e 18 anos, o tratamento com pravastatina se 
associou a regressão significativa da EMIC em comparação 
a placebo, após dois anos.43 Após esse estudo inicial, todas 
as crianças passaram a receber pravastatina (20-40 mg/dia) 
e foram seguidas por cerca de 10 anos (até março de 2011) 
juntamente com 95 irmãos não afetados. Durante o segui-
mento diversos pacientes passaram a usar outras estatinas. 
As características basais e pós-seguimento dos participantes 
foram semelhantes, com exceção do perfil lipídico. Após 10 
anos, a EMIC média ainda era significativamente maior em 
pacientes com HF em comparação aos irmãos não afetados 
(0,480 mm vs. 0,469 mm, respectivamente; p = 0,02).7 No 
entanto, a progressão da EMIC a partir do basal foi similar em 
ambos os grupos (em pacientes com HF, 0,039 mm vs. 0,037 
mm, em irmãos; p = 0,52).7 Assim, em crianças e adolescen-
tes com HF, o ultrassom de carótidas associado à medida da 
EMIC pode representar ferramenta útil e segura para avaliação 
de aterosclerose subclínica e do risco de futuros eventos. 

ÍNdiCe torNoZeLo BraQUiaL (itB)
O ITB é uma ferramenta de avaliação de risco de baixo 

custo relativo e praticamente sem riscos ao paciente. O cál-
culo do ITB consiste na razão da maior pressão sistólica do 
tornozelo pela maior pressão dos braços, sendo que valores 
abaixo de 0,9 seriam indicativos de doença arterial periférica, 
traduzindo maior risco de eventos cardiovasculares.

O estudo de Pereira et al. demonstrou uma maior pre-
valência de ITB abaixo de 0,9 em HF comparado a contro-
les (17.3 vs.	2.3%,	p<0.001).	Nos	pacientes	portadores	de	
HF, a idade, claudicação intermitente e tabagismo estavam
associados a doença arterial periférica.44

O ITB é outra ferramenta que pode ser incorporada para 
identificar indivíduos portadores de HF que apresentam maior 
risco de evento cardiovascular.

CoNsideraÇÕes FiNais
A HF é uma condição genética relativamente comum, as-

sociada a níveis elevados de LDL-C, e por conseguinte a risco 
cardiovascular aumentado. É fundamental que haja o reconhe-
cimento e o tratamento precoces da HF, pilares importantes 
da redução do risco cardiovascular desses pacientes. Dada a 
transmissão genética de natureza autossômica dominante da 
imensa maioria dos casos de HF, é extremamente importante 
o rastreamento dos familiares do paciente afetado.

A aterosclerose subclínica, principalmente nas artérias 
coronárias, está associada a risco elevado de eventos car-
diovasculares na população em geral, e é frequentemente 
encontrada em indivíduos com HF. A detecção sistemática de 
doença aterosclerótica subclínica em indivíduos com HF pode 
auxiliar a identificar aqueles com maior risco cardiovascular 
e candidatos a estratégias mais agressivas de redução de 
LDL-C e antiplaquetários, mas para uma resposta definitiva 
ainda são necessários novos estudos.

CoNFLitos de iNteresse
Os autores declaram não possuir conflitos de inte-

resse na realização deste trabalho.
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teraPÊUtiCa HiPoLiPeMiaNte Na 
HiPerCoLesteroLeMia FaMiLiar

LiPid-LoweriNg tHeraPY iN FaMiLiaL HYPerCHoLesteroLeMia

iNtrodUÇÃo
A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma das doenças 

metabólicas mais comuns que acometem humanos. Resulta 
em altas taxas de LDL-colesterol (LDL-c) circulantes e aumenta 
o risco de doença cardiovascular prematura em homens e 
mulheres, mesmo em comparação com portadores de hiperco-

lesterolemia por outras causas.1 Existem duas manifestações 
clínicas: a forma em geral mais branda, a heterozigótica e a 
forma mais grave, a homozigótica. Apesar de levar a signifi-
cativo aumento de risco para a saúde, a HF é inadequada-
mente diagnosticada e tratada.2 Como os desfechos clínicos 
estão relacionados ao grau e duração da exposição às taxas 

resUMo
A hipercolesterolemia familiar (HF) é doença metabólica muito comum, mas não reco-

nhecida e tratada adequadamente. Sua forma homozigótica, mais rara, leva a aumentos 
muito importantes do LDL-colesterol e à evolução dramática da aterosclerose e suas 
complicações em fases muito precoces da vida. Na sua forma mais branda, muito mais 
comum, a heterozigótica, o aparecimento de manifestações ateroscleróticas costuma 
ser mais tardio, dependendo da intensidade das alterações do perfil lipídico e dos outros 
fatores de risco eventualmente presentes. Os recursos terapêuticos para controle da HF 
vão desde as mudanças do estilo de vida até os medicamentos de uso comum como 
estatinas potentes em altas doses, na maioria das vezes combinadas à ezetimiba e/ou 
resina, niacina e fibratos. Novos produtos foram aprovados para uso em outros países, 
como a lomitapida e o mipomersen, mas apenas para a HF na forma homozigótica. Os 
inibidores da PCSK9 são importante esperança no controle desses pacientes. As pesquisas 
com os inibidores da CETP têm sido marcadas por decepções, mas um estudo clínico 
envolvendo um deles ainda está em andamento. Nosso país não dispõe da LDL-aférese, 
recurso que se tem mostrado fundamental para a melhora do prognóstico dos portadores 
das formas graves da HF.

Descritores: Hipercolesterolemia familiar; Doenças cardiovasculares; Aterosclerose; 
Agentes hipolipemiantes; Terapêutica.

aBstraCt
Familial hypercholesterolemia (FH) is a common metabolic disease, although not ade-

quately recognized and treated. Its rarer, homozygous form leads to a significant increase 
in LDL-cholesterol and marked development of atherosclerosis and its complications in very 
early phases of life. In its milder, much more common, heterozygous form, the appearance 
of clinical manifestations usually occurs later, depending on the intensity of the changes 
in lipid profile and the presence of other risk factors. Therapeutic resources for FH control 
range from changes in lifestyle to medications commonly used as high potency statins in 
high dosages, in most cases combined with ezetimibe and/or resins, niacin and fibrates. 
New products have recently been approved for use in other countries such as lomitapide 
and mipomersen, but only for homozygous FH. PCSK9 inhibitors are an important hope for 
the control of these patients.Research with CETP inhibitors has failed to demonstrate clinical 
benefits to date, but a clinical study evaluating one of them is still ongoing. Our country does 
not have availability of LDL-apheresis, a resource that has proven fundamental for improving 
the prognosis of patients with more severe forms of FH.

Descriptors: Hypercholesterolemia Familial; Cardiovascular diseases; Atherosclerosis; Hy-
polipidemic agents; Therapeutics. 
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elevadas de LDL-c, o reconhecimento e tratamento precoces 
têm papel vital.3 O rastreamento de familiares a partir de um 
caso diagnosticado de HF assume importância fundamental 
para que o cardiologista possa atuar na prevenção primária 
de eventos ateroscleróticos e não somente no manejo das 
complicações dela decorrentes.

iNterveNÇÕes soBre estiLo de vida
Embora a imensa maioria dos portadores de HF neces-

sitará terapêutica medicamentosa precoce, as recomenda-
ções sobre estilo de vida, combatendo outros fatores de risco 
eventualmente presentes são importantes para obtenção de 
melhores resultados. Intervenções sobre hábitos alimentares, 
exercícios físicos, interrupção do tabagismo fazem parte 
do arsenal disponível para combate aos malefícios decor-
rentes da HF. A I Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia 
Familiar4 enfatiza a necessidade dessas intervenções em 
paralelo ao uso da terapêutica medicamentosa na tentativa 
de adequado controle desses pacientes. O emprego de 
nutracêuticos, como os fitosteróis, em associação com a 
terapêutica farmacológica pode auxiliar no melhor controle 
das taxas séricas de colesterol na HF5 (Tabela 1). 

Tabela 1. Modificações do estilo de vida e de outros fatores de risco.6

Modificações dietéticas contribuem para melhora do perfil 
lipídico.

Dieta saudável para o coração que inclui vegetais, frutas, laticínios 
desnatados, feijões, frutos secos, peixes e carnes magras deve 
ser encorajada.

Restringir a ingesta de gorduras saturadas para menos de 7% do 
total de calorias da dieta.

Evitar gorduras trans.

Se houver consumo de álcool, deve ser moderado.

Adição de fitosteróis (em torno de 2 gramas ao dia) reduz 10-15% 
do LDL-c. 

Consumo de fibras insolúveis (10–20 gramas ao dia) pode 
proporcionar alguma redução do LDL-c.

Aconselhamento por nutricionista é benéfico.

Praticar atividade física regular.

Evitar ganho de peso e perder se for o caso.

Tratar o diabetes e a hipertensão.

Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar4 indica tratamento 
farmacológico	para	concentrações	de	LDL-c	≥	190	mg/dL	
de forma isolada em indivíduos sem manifestação prévia 
de doença cardiovascular, após aplicação de medidas de 
estilo de vida saudável. Da mesma forma, indivíduos com 
LDL-c	≥	160	mg/dL,	mas	que	apresentem	outros	fatores	
de risco, também deverão ser tratados. Considerando os 
elevados valores de colesterolemia basais presentes na 
HF, redução de pelo menos 50% obtida com o tratamento 
medicamentoso é considerada de real valor terapêutico. 
Entretanto, os pacientes com HF em maior risco necessitam 
intensificação do esquema de tratamento para alcançar 
maiores reduções de LDL-c. São considerados, por essa 
Diretriz, como portadores de HF de maior risco aqueles com 
manifestação clínica de aterosclerose coronária ou equiva-
lente cerebrovascular e/ou periférico; pacientes diabéticos 
com HF; indivíduos com HF tabagistas; presença de dois 
ou mais fatores de risco coronários clássicos associados à 
HF; antecedente de doença arterial coronária (DAC) muito 
precoce em parentes de primeiro grau: pai ou irmão com 
DAC abaixo de 45 anos e mãe ou irmã com DAC abaixo de 
55 anos e presença de lipoproteína(a) elevada (> 60 mg/dL). 
Em portadores de HF sem tais características, a intensifica-
ção do tratamento farmacológico pode ser considerada se 
o LDL-c permanecer > 160 mg/dL ou se a redução inicial 
de 50% no LDL-c não for atingida.4

As estatinas devem ser os medicamentos iniciais para 
todos os adultos portadores de HF e em crianças com HF 
a partir de 8 a 10 anos de idade.11-14 A I Diretriz Brasileira da 
Hipercolesterolemia Familiar indica determinação do perfil lipí-
dico e início da terapia farmacológica a partir dos 10 anos de 
idade para todos e acima dos dois anos se houver a presença 
de outros fatores de risco, sinais de hipercolesterolemia ou 
história familiar de DAC precoce ou dislipidemia importante.4 
Para os casos de HF homozigótica, o tratamento deve ser 
iniciado assim que for feito o diagnóstico.14-16 

As estatinas aumentam a expressão dos receptores de 
LDL pela redução da atividade da HMG-CoA-Redutase, en-
zima limitante da síntese de colesterol intracelular. A Tabela 2 
mostra as estatinas disponíveis no mercado, suas vias de 
metabolização e as doses empregadas.

Estatinas com moderada ou alta potência na redução do 
LDL-c devem ser empregadas como primeira linha no trata-
mento (atorvastatina, rosuvastatina, sinvastatina, pitavastatina). 
Estatinas de baixa potência são usualmente inadequadas 
para portadores de HF. Adultos portadores de HF devem ter 
meta de tratamento de 50% de redução do LDL-c em relação 
ao basal ou mais. A terapia com estatina é efetiva em HF he-
terozigóticos e pode beneficiar, também, homozigóticos que 
tenham alguma atividade do receptor de LDL.15,16 

A segurança em longo prazo das estatinas em populações 
pediátricas ainda é desconhecida, mas os benefícios da terapia 
reduzem o risco em relação aos indivíduos não tratados.11,17,18 
Crianças e adolescentes tratados com estatinas devem ser 
acompanhados regularmente com monitorização da CPK e 
das transaminases AST e ALT. Devem ser determinadas as 
concentrações basais, antes do início do medicamento e 
depois repetidas a cada 1 a 3 meses e depois anualmente. 
Se a CPK atingir taxas cinco vezes o limite superior da nor-
malidade ou AST ou ALT acima de três vezes o limite superior 

teraPia FarMaCoLógiCa
Existe alto risco de desenvolvimento de doença car-

diovascular de aparecimento precoce ao longo da vida 
em portadores de HF. O tratamento precoce é benéfico e 
a terapia em longo prazo pode reduzir substancialmente 
ou eliminar esse risco e pode diminuir as taxas de eventos 
cardiovasculares nos portadores da HF heterozigótica a 
níveis similares aos da população geral.7-9 A Diretriz do 
American College of Cardiology/American Heart Association 
(ACC/AHA) de 2013 recomenda uso de estatina potente em 
adultos	com	taxas	de	LDL-c	≥	190	mg/dL.10 A Associação 
Nacional Americana de Lípides recomenda que tanto crian-
ças	como	adultos	com	LDL-c	≥	190	mg/dL	(ou	colesterol	
não	HDL	≥	220	mg/dL)	após	mudanças	do	estilo	de	vida,	
sejam iniciados em terapia farmacológica.11,12 A I Diretriz 
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da normalidade, deve-se suspender o medicamento por três 
meses com reintrodução do mesmo fármaco em dose menor 
ou uma estatina diferente, se as taxas voltarem ao basal.19 

teraPia CoMBiNada
Muitos portadores de HF vão precisar mais do que uma 

medicação para obter redução ótima do LDL-c. Os pacientes 
requerem múltiplos fármacos na dependência de suas taxas 
basais de LDL-c e de sua resposta à terapia. Os produtos 
que podem ser adicionados às estatinas para redução do 
LDL-c são ezetimiba, sequestrantes de sais biliares (resinas) 
e a niacina (Tabela 3). A adição da ezetimiba a uma estatina 
é a conduta preferida em portadores de HF.2,3,13,16 Alguns 
pacientes podem requerer três ou mais medicações para 
obtenção de diminuição adequada do LDL-c.20

Os fibratos são mais úteis para redução dos triglicérides, 
mas podem ter certo efeito de diminuir o LDL-c, podendo, 
excepcionalmente ser adicionados à terapêutica de casos 
mais resistentes (Tabela 3).

A ezetimiba, as resinas e a niacina são, também, opções 
de tratamento para intensificação terapêutica ou para os in-
tolerantes às estatinas; devem ser também consideradas em 
portadores de HF que não são de alto risco, mas cujo LDL-c 
não diminuiu por volta de 50% com a monoterapia com estatina 
na máxima dose tolerada. É importante observar que quando 
se dobra a dose da estatina, somente é obtida redução de 6 a 
7% do LDL-c em relação ao basal. Assim, se redução adicional 
é necessária, outras medicações devem ser adicionadas. Outra 
opção para os intolerantes às estatinas é o uso destas em dias 
alternados ou até com menor frequência, em baixas doses (a 
máxima tolerada), enquanto são adicionados outros fármacos. 

As interações medicamentosas com as estatinas são 
primariamente dependentes do metabolismo pelo citocro-
mo P450, transportadores dos fármacos e glucuronidação; 
assim, deve-se ter cautela com o uso de medicamentos 
metabolizados pelo citocromo P450 CYP 3A4.21

A ezetimiba age na borda em escova do intestino delgado, 
diminuindo a absorção intestinal de colesterol. Ela reduz o 
LDL-c em torno de 15% a 20%, quando usada isoladamente 
e provê diminuição adicional de 20% em combinação com 
uma estatina, mas em certos indivíduos o efeito pode ser 
muito maior (hiperabsorvedores de colesterol).22

Os sequestrantes dos ácidos biliares inibem a recap-
tação enterohepática e aumentam a perda fecal dos sais 
biliares. Eles diminuem o LDL-c por prevenirem a reabsorção 
de sais biliares no íleo terminal. Como eles não são absorvi-
dos sistemicamente são considerados mais seguros do que 
outros produtos redutores do colesterol.23 Da mesma forma 
que a ezetimiba, seu efeito na redução do LDL-c pode ser 
aditivo às estatinas e mesmo utilizado com a própria ezeti-
miba.24 A necessidade de suspensões ou grande número de 
pílulas, efeitos colaterais gastrointestinais e múltiplas intera-
ções fármaco-fármaco limitam a aderência dos pacientes a 
esses produtos. O colesevelam, não é disponível no Brasil, 
mas em comparação com outras resinas, tem menos efeitos 

Tabela 3. Medicamentos não-estatinas disponíveis para o tratamento da HF, suas doses e efeitos colaterais.6 

Medicação Doses Redução Média 
do LDL-c (%) Aspectos farmacológicos e de segurança

ezetimiba 10 mg ao dia 15–20 Diarreia, dor abdominal, mialgias.

Sequestrantes de sais biliares
colesevelam 
colestipol 
colestiramina 

3.75 – 4.375 g/dia
4–15 g duas vezes/dia
4–12 g duas vezes/dia

15–18
12–30
7–30

Devem ser tomados com as refeições. 
Efeitos colaterais: obstipação, dor abdominal, meteorismo 
aumentado, náusea, flatulência, interferência com a absorção 
de outros medicamentos: varfarina, digoxina, hormônio tireoi-
diano, diuréticos tiazídicos, amiodarona, glipizida, estatinas 
(menos com o colesevelam).

niacina 500–2000 mg/dia 5–20
Efeitos colaterais: flushing, prurido, náuseas, aumento do 
meteorismo, elevação das transaminases, hiperuricemia e 
hiperglicemia.

Fibratos (genfibrozila*, fenofi-
brato, bezafibrato, ciprofibra-
to, etofibrato)

Varia conforme o 
agente 0–20

Empregar dose reduzida na insuficiência renal.
Efeitos colaterais: dor abdominal, aumento das enzimas 
hepáticas, mialgias, risco de rabdomiólise, aumento da 
creatinina.

*Obs: nunca associar genfibrozila às estatinas, pois potencializa o risco de rabdomiólise.

Tabela 2. Estatinas para tratamento da HF.6

Estatina Dosagem 
(mg)

Redução 
média do 
LDL-c (%)

Aspectos 
farmacológicos e de 
segurança

rosuvastatina 5–40 46–55
Reduzir dose na insufi-
ciência renal, em asiáti-
cos e em idosos

atorvastatina 10–80 37–51 Excreção renal mínima
Substrato do CYP3A4

sinvastatina 5–80a 26–47
Substrato do CYP3A4, 
reduzir dose na insufi-
ciência renal grave

lovastatina 10–80 21–40 Substrato do CYP3A4 

pravastatina 10–80 20–36 Reduzir dose na insufi-
ciência renal grave

fluvastatina 20–80 22–35 Tem mínima excreção 
renal

pitavastatina 1–4 32–43 Reduzir dose na insufi-
ciência renal grave

a. A dose de sinvastatina 80 mg ao dia somente pode ser usada em pacientes que já 
tomam essa dose por mais de 1 ano e sem outras contraindicações.
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gastrointestinais e menos interações medicamentosas. Ele é 
aprovado nos Estados Unidos para tratamento do diabetes 
e pode auxiliar os pacientes a obterem ambas as metas 
terapêuticas de glicemia e lipídica.25 

A niacina, uma vitamina do complexo B, solúvel em água, 
reduz o LDL-c e aumenta o HDL-c. A dose máxima é de dois 
gramas ao dia e quando adicionada a uma estatina é efetiva 
em reduzir o LDL-c.12 Os fibratos diminuem os triglicérides e 
aumentam o HDL-c; seu efeito sobre o LDL-c é variável, poden-
do reduzi-lo, não modificá-lo, ou até aumentá-lo. Por causa do 
aumento do risco de miosite, quando associados às estatinas, 
os fibratos devem ser usados com cautela. Particularmente 
o genfibrozil não deve ser adicionado a qualquer estatina.21 

Mulheres portadoras de HF e que estão em idade fértil, 
devem ser avisadas para usar contracepção efetiva enquanto 
utilizarem medicação e para suspender o uso de qualquer 
estatina, niacina ou ezetimiba por pelo menos quatro semanas 
antes de interromper a contracepção.12 Aquelas que even-
tualmente engravidarem durante a terapia ou que estiverem 
amamentando, devem ser aconselhadas a suspender o 
medicamento imediatamente. As resinas, por não serem 
absorvidas para a circulação, são os únicos fármacos que 
podem ser utilizados durante gestação ou amamentação.12 
Para gestantes portadoras de HF homozigótica ou hetero-
zigóticas com doença aterosclerótica, a LDL aférese deve 
ser considerada.12,14 Em nosso país, esse processo não 
está disponível, portanto a plasmaferese pode ser indicada.

LdL aFÉrese 
A LDL aférese é importante modalidade de tratamento para 

os portadores de HF homozigótica e para os heterozigotos 
que não atingem as metas de tratamento apesar da terapia 
ótima tolerada.12,26 É um tratamento extracorpóreo de filtração 
da LDL, removendo essas partículas da circulação e tem mos-
trado, em estudos clínicos, ser capaz de prevenir e reduzir a 
progressão da doença cardiovascular.14,26,27 Entretanto, como 
referido, esse tratamento não está disponível em nosso meio. 

CoNsideraÇÕes soBre a HF 
HoMoZigótiCa

O tratamento deve ser iniciado no momento em que se 
faz o diagnóstico e envolve dieta apropriada para a idade 
do paciente, estatina, ezetimiba, outros medicamentos e 
LDL-aférese onde disponível.14,15,28,29 

No modo de ver dos autores, esses pacientes, quando 
diagnosticados, devem ser encaminhados para centros de 
referência, uma vez que seu tratamento e acompanhamen-
to exigem conhecimento e recursos apenas disponíveis 
nesses locais.

Dois novos medicamentos para tratamento da forma 
homozigótica da HF em indivíduos acima dos 18 anos foram 
aprovados nos Estados Unidos e na Europa e estão em 
avaliação para comercialização em nosso país: lomitapida 
e mipomersen.30,31 

A lomitapida é um inibidor da proteína microssomal de 
transferência de triglicérides (MTP) disponível em cápsulas 
e usada em adição a outras medicações redutoras do coles-
terol, modificações do estilo de vida e LDL-aférese se neces-
sário. A função da MTP, que se encontra no lúmen do retículo 

endoplasmático de enterócitos e hepatócitos, é a de auxiliar 
na transferência dos triglicérides para a apolipoproteína B 
para formar quilomícrons e VLDL.32 A lomitapida possibilitou 
alguns portadores da forma homozigótica da HF descon-
tinuar ou diminuir a frequência da LDL aférese em alguns 
estudos clínicos.33,34 A maior preocupação com o emprego 
desse produto, motivo pelo qual, somente foi aprovado para 
prescrição em portadores de HF homozigótica, é a possível 
toxicidade hepática inerente a seu mecanismo de ação.32

O mipomersen é aplicado por injeção subcutânea sema-
nalmente. É um nucleotídeo antisenso que produz redução 
do LDL-c por ligar-se ao RNA mensageiro e inibir a síntese da 
apolipoproteína B100.35 Leva a reduções das taxas séricas 
de LDL-c, apo B e Lp(a).31,36,37 Os efeitos colaterais relatados 
incluem: reações no local das injeções, sintomas semelhan-
tes aos da gripe, aumento de ALT e esteatose hepática.35-37 

Novos MediCaMeNtos
Fármacos em desenvolvimento têm o potencial de trazer 

efeitos aditivos aos das estatinas ou outras medicações hi-
polipemiantes para obtenção de maiores reduções do LDL-c 
proporcionando melhor prognóstico para os portadores de 
HF.20 A mais promissora das novas terapias para tratamento 
da HF é, sem dúvida, o grupo dos anticorpos monoclonais 
inibidores da PCSK9.38 A PCSK9 é uma protease que produz 
aumento do LDL-c por ligar-se aos receptores de LDL, cau-
sando sua degradação e, consequentemente, reduzindo a 
quantidade de LDL que é clareada do plasma.39 Mutações que 
levam a ganho de função da PCSK9 resultam em elevação das 
taxas séricas de LDL-c e maior risco cardiovascular, enquanto 
mutações que produzem perda de função levam a baixas 
taxas de LDL-colesterol ao longo da vida e estão associadas 
a baixo risco de desenvolvimento de DCV.40 Aplicados por 
meio de injeções subcutâneas a cada duas ou quatro sema-
nas, esses anticorpos monoclonais que inibem a ligação da 
PCSK9 aos receptores de LDL têm produzido reduções do 
LDL-c de 40% a 70%, dependendo da dose empregada, em 
grande variedade de situações clínicas, incluindo a HF.41-45 
Três desses medicamentos estão sendo submetidos à ava-
liação na prevenção de eventos cardiovasculares em estudos 
clínicos: o alirocumabe, o evolocumabe e o bococizumabe. 
Os dois primeiros já foram aprovados para uso por entidades 
reguladoras de vários países, incluindo o nosso.

Outra linha de pesquisa que até o momento não tem 
sido coroada de êxito é a que envolve os inibidores da CETP 
(proteína transferidora de colesterol esterificado). Essa proteína 
é responsável pela transferência de colesterol das partículas 
de HDL para outras lipoproteínas como a LDL e VLDL, que 
potencialmente são aterogênicas. Os estudos mostraram que 
humanos com maior atividade dessa proteína têm HDL-c mais 
baixo e maior tendência à aterosclerose e suas complicações. 
Por outro lado, nos indivíduos em que a atividade é baixa, o 
HDL-c é mais alto e existe menor propensão para o apareci-
mento de eventos cardiovasculares.46 O primeiro produto a ser 
testado em estudos clínicos foi o torcetrapibe, que apesar de 
produzir aumento expressivo do HDL-c e redução adicional do 
LDL-c, aumentou a mortalidade e teve as pesquisas suspensas. 
Outros dois, o dalcetrapibe e o evacetrapibe, apesar de não 
serem danosos, não produziram melhora do risco cardiovas-
cular, restando apenas o estudo clínico com o anacetrapibe, 
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que ainda está em andamento.47,48 Esses produtos não foram 
testados especificamente em portadores de HF, mas o Painel 
de Consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia os coloca 
como possível opção futura para o tratamento de casos de 
HF homozigótica.15 
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 revisÃo/review 

resUMo
Nas últimas duas décadas, comprovou-se que a terapia com estatinas é o instrumento 

isolado mais potente para atenuar o risco cardiovascular, e seu uso frequente foi enfatizado 
como um dos elementos mais importantes para reduzir a mortalidade cardiovascular nos 
países desenvolvidos. Uma incidência igualmente frequente de sintomas musculares em 
usuários de estatinas levanta a possibilidade de um nexo de causalidade, que leva a uma 
entidade patológica conhecida como sintomas musculares associados a estatinas (SMAS). 
Estudos e ensaios clínicos mecanicistas destinados a estudar os SMAS levaram a uma defi-
nição clara da sua história natural e incidência exata. Essa informação é essencial para evitar 
riscos desnecessários de formas graves de SMAS. Ao mesmo tempo, essa compreensão 
concreta dos SMAS evita o diagnóstico exagerado e a suspensão desnecessária de uma 
das mais poderosas estratégias de prevenção atuais. Nesse contexto, este artigo de revisão 
reuniu todas as informações disponíveis sobre o assunto, que são apresentadas em detalhe 
neste documento como a base da identificação e tratamento dos SMAS.

Descritores: Terapêutica; Sinais e Sintomas; Estatina.

aBstraCt
In the last 2 decades, statin therapy has proved to be the most potent isolated instrument 

for attenuating cardiovascular risk, and its frequent use has been highlighted as one of the 
most important elements for reducing cardiovascular mortality in developed countries. An 
equally frequent incidence of muscle symptoms in statin users raises the possibility of a 
causal link, leading to a disease entity known as statin-associated muscle symptoms (SAMS). 
Mechanistic studies and clinical trials designed to the study of SAMS have led to a clear 
definition of its natural history and accurate incidence. This information is vital for avoiding 
unnecessary risk of severe forms of SAMS. At the same time, this concrete understanding 
of SAMS prevents over-diagnosis and unnecessary suspension of one of the most powerful 
prevention strategies available today. In this context, this review has gathered all the available 
information on the issue, which is presented in detail, in this document, as the basis for the 
identification and management of SAMS.

Descriptors: Therapeutics; Signs and Symptoms; Statin.
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siNtoMas MUsCULares reLaCioNados  
ao Uso de estatiNas

statiN-assoCiated MUsCLe sYMPtoMs

iNtrodUÇÃo
A introdução da terapia hipolipemiante com estatinas 

representou um dos passos mais importantes para o con-
trole da doença aterosclerótica de todos os tempos. Uma 
meta-análise da colaboração Cholesterol Treatment Trialists 
(CTT) mostrou reduções médias de 22% na frequência de 
eventos cardiovasculares e de 10% na mortalidade total para 
cada 40 mg/dL de redução no colesterol LDL; um efeito que 
pode ser aumentado em até 15% quando doses elevadas de 
estatinas são usadas em comparação com doses mais baixas.1

Seu impacto no risco populacional atribuído à ateroscle-
rose, contudo, tem sido limitado pela crescente redução da 
adesão e descontinuidade do tratamento. De acordo com 

registros internacionais, a adesão de pacientes de alto risco 
cardiovascular após três meses da primeira prescrição de 
estatina caiu de 98% em 1995 para 87% em 20102. Em indi-
víduos de risco cardiovascular intermediário a adesão até 
o final do primeiro ano é menor do que 25%3. Numa meta-
nálise de 44 estudos com quase dois milhões de indivíduos 
e mais de 130.000 eventos cardiovasculares, a não-adesão 
aumentou o risco cardiovascular em 15% e o risco de morte 
por todas as causas em 45%.4

A interrupção do uso de estatinas tem sido ainda ma-
joritariamente motivada pelo desconhecimento, mas em 
uma proporção crescente dos casos pela percepção de 
intolerância aos seus efeitos colaterais, particularmente 
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os sintomas musculares relacionados ao uso de estatinas 
(SAMS). Embora subjetivas, as queixas musculoesqueléti-
cas respondem por 65% dos casos de perda de adesão.5 
Tamanha subjetividade tem motivado uma taxa de suspen-
são dez vezes superior à frequência destes sintomas em 
estudos clínicos controlados e mesmo cinco vezes superior 
ao relatado em estudos observacionais não controlados.1,6 
Nesse contexto, esta revisão terá como foco a pormenori-
zação dos SAMS, ressaltando os mecanismos potenciais 
descritos, sua relevância clínica e as condutas necessárias 
para concomitantemente maximizar a adesão a estatinas e 
garantir o menor risco possível de lesão muscular.

ePideMioLogia
No conjunto de 26 ensaios clínicos aleatorizados 

e mais de 170.000 pacientes incluídos na colaboração 
Cholesterol Treatment Trialists (CTT), uma leve elevação 
da creatina quinase (CK) após tratamento com estatinas 
ocorreu em média em um a cada 1.000 pacientes tratados 
ao ano, sendo que o risco de lesão grave com aumento da 
CPK >10x limite superior da normalidade (LSN) ocorreu 
em um para cada 10.000 pacientes-ano.1 A presença de 
queixas musculares seguida de descontinuação da terapia 
com estatina em ensaios clínicos, porém, têm sido relatada 
em 0,1 a 1% dos pacientes.7

Por outro lado, como é característica de ensaios clíni-
cos controlados, a maioria dos estudos incluídos no CTT 
excluíram indivíduos que expostos ao tratamento com esta-
tinas manifestaram efeitos colaterais, incluindo as queixas 
musculares. Em estudos observacionais e estudos clínicos 
não controlados, a frequência de sintomas musculares que 
levaram a interrupção da estatina se eleva para 7 a 29%.5,6,8 
Nesses últimos, não é possível descartar sintomas muscu-
lares semelhantes aos relacionáveis às estatinas e que são 
igualmente observados nos indivíduos alocados ao placebo. 
Estes contam em cerca de dois terços do número de queixas 
observadas em usuários de estatinas.

A ausência de grupo controle nos registros e estudos 
observacionais já antecipa que grande parte deste excesso 
de efeitos colaterais ocorre sem o estabelecimento correto 
de uma relação causal entre as queixas musculares e o trata-
mento com estatinas. Enquanto em trabalhos retrospectivos 
apenas 15-40% dos pacientes foram capazes de tolerar a 
reexposição a estatinas após um efeito colateral inicial,9,10 
em estudos prospectivos com protocolos de controle até 
90% dos pacientes que desenvolveram sintomas musculares 
relacionados ao uso de estatinas foram capazes de tolerar 
outras estatinas durante pelo menos um ano.11,12 Esse fato 
indica que quando há protocolos adequados de definição 
da intolerância, a adesão a estatinas tende a aumentar. Tais 
protocolos pretendem assumir que a presença de efeitos 
musculares para uma estatina não deve ser generalizada para 
todas as estatinas, além disso, estabelecem a escalonagem da 
terapia hipolipemiante e a busca sistemática de diagnósticos 
secundários para explicar os sintomas musculares. 

Nesse ínterim, como referido acima, quando a avaliação de 
sintomas musculares por estatinas ocorre de forma controlada 
com placebo, torna-se evidente a elevada frequência de tais 
sintomas também em populações não expostas a estatinas. 
No estudo Effects of Statins on Muscle Performance (STOMP),13 

420 pacientes sem uso prévio de estatinas foram aleatorizados 
para o tratamento com placebo ou atorvastatina 80 mg/dia por 
seis meses. Destes, 4,6% e 9,4%, respectivamente, atingiram 
os critérios de mialgia (p=0.054). Não houve diferença em 
termos de força muscular e desempenho no exercício físico. 
Portanto, o uso de estatinas, de fato, aumenta a incidência 
de mialgia e miopatia, porém com impacto menor do que o 
esperado, já que o efeito placebo é também considerável. 

FisioPatogeNia 
Dentre as condições clínicas definidas como SAMS há 

um amplo espectro desde a mialgia leve sem alteração nos 
níveis de CK até a rabdomiólise. Em biópsias musculares 
de pacientes com miopatia induzida por estatinas, as fibras 
musculares demonstram sua característica aparência aver-
melhada, mas com irregularidades e vacuolização intrace-
lular em graus variados. Porém, o que diferencia as lesões 
leves daquelas mais graves é o dano ao sarcolema, que 
pode se apresentar intacto na mialgia leve ou degenerado 
com elevado grau de vazamento de cálcio para o citosol na 
mialgia com CK alterada.14

Diversas pequenas anomalias metabólicas já foram des-
critas nos músculos de pacientes com toxicidade muscular 
induzida por estatina, o que sugere que alguns pacientes 
apresentem uma predisposição para queixas musculares 
menores ou maiores.15 Defeitos metabólicos menores podem 
levar a SAMS quando se sobrepõem ao uso de agentes que 
reduzem o substrato de gordura no tecido muscular, como 
fibratos e estatinas, e/ou na presença de condições que 
aumentam os níveis de estatinas em células musculares. 
Além disso, outras características do paciente e o perfil da 
estatina em uso podem aumentar o risco de SAMS, e incluem 
a administração de doses elevadas de estatinas, lipofilicidade 
da estatina, metabolismo intrínseco do citocromo P450, bem 
como interações medicamentosas.16

Embora o mecanismo exato da miopatia induzida por es-
tatina não tenha sido determinado, várias hipóteses têm sido 
propostas. Entre os mecanismos mais frequentes ligados 
à miopatia associada à estatina se destacam: a disfunção 
mitocondrial – com a consequente perturbação do metabo-
lismo energético muscular –, a variabilidade farmacocinética 
intrínseca individual de estatinas, a desproporção entre os 
processos de degradação e reparação celular, a mudança 
de ciclagem de cálcio em retículo sarcoplasmático e o dé-
ficit de vitamina D. No entanto, uma teoria unificadora para 
a patogênese dos efeitos adversos musculares atribuídos 
às estatinas está longe de ser alcançada.17 É bem possível 
que mais do que um destes mecanismos possam estar 
presentes na patogênese, o que pode justificar a elevada 
variabilidade de fenótipos e a inconsistência em resultados 
de estratégias terapêuticas.18

Pensava-se inicialmente que a toxicidade muscular 
das estatinas seria causada exclusivamente pela inibição 
da síntese de mevalonato, conduzindo à depleção celular 
de seus metabólitos tais como colesterol, isoprenóides e 
ubiquinona (coenzima Q10 [CoQ10]). De fato, as estatinas 
bloqueiam a síntese do colesterol por meio da inibição da 
HMG-CoA redutase, uma enzima limitante da cascata res-
ponsável pela biossíntese de colesterol, do mevalonato, da 
CoQ10 e dos isoprenoides. Embora as primeiras hipóteses 
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sobre a causa da miopatia por estatinas sugerissem que 
a depleção de colesterol intracelular seria o mecanismo 
central,19 a inibição da esqualeno sintase, enzima que afeta 
distalmente a biossíntese de colesterol, não está relacionada 
a aumento na incidência de miopatia.20 Assim, a hipótese 
da depleção de colesterol isoladamente não explica por 
completo a associação entre estatinas e miopatia.

A inibição dos isoprenoides conduz não apenas ao blo-
queio da cascata inflamatória celular, mas também modifica a 
expressão celular das proteínas de ligação ao GTP (GTPBP), 
que são fundamentais reguladores do crescimento celular e 
inibidores de apoptose. Entre as GTPBP figuram as proteínas 
Ras, Rho e Rac, cuja ativação é deflagrada pela ligação com 
radicais isoprenol (geranilgeranil-pirofosfato e farnesil-pirofos-
fato).21 Assim, a inibição da prenilação das proteínas Rho pelas 
estatinas conduz a níveis aumentados de cálcio citosólico com 
a subsequente ativação das proteínas pró-apoptóticas caspa-
se-3 e caspase-9.21 Em culturas de células musculares lisas 
vasculares, a suplementação com radicais, isoprenil farnesil
-pirofosfato e geranilgeranil-pirofosfato, previne a apoptose 
induzida por estatina bem como evita a elevação dos níveis 
de cálcio no citoplasma.22 Esses achados preliminares ainda 
requerem comprovação e maior detalhamento. 

A disfunção mitocondrial por sinvastatina foi observada 
pela indução de estresse oxidativo mitocondrial em células 
de músculo esquelético humanas.23 Além disso, o tratamento 
com sinvastatina em miotúbulos esqueléticos humanos 
aumenta os níveis de espécies reativas de oxigênio e induz 
mecanismos mitocondriais pró-apoptóticos, sugerindo que 
a sinvastatina possa induzir a morte de miócitos por vias 
relacionadas ao estresse oxidativo mitocondrial.23 Porém, 
a relevância clínica destes mecanismos na presença de 
níveis plasmáticos habituais de estatinas ainda não foi de-
monstrada. Aparentemente, a toxicidade mitocondrial por 
estatinas em modelos celulares parece depender de doses 
extremamente elevadas de estatinas.

A CoQ10 desempenha um papel central na cadeia de 
transporte de elétrons, e acredita-se que uma redução de 
CoQ10 possa induzir disfunção mitocondrial. A CoQ10 está 
também relacionada a um efeito atenuador do estresse oxi-
dativo induzido por radicais livres e com a ativação de antioxi-
dantes como ácido ascórbico e tocoferol.24 No entanto, apesar 
de estudos clínicos sugerirem que o uso de estatinas possa 
reduzir os níveis de CoQ10 no plasma, os níveis de CoQ10 
em miócitos não se reduzem consistentemente após o trata-
mento.25 Além disso, em modelos murinos, os níveis celulares 
de CoQ10 não estão relacionados com a taxa de apoptose 
em miócitos esqueléticos induzida pelas estatinas. Apesar da 
suplementação com mevalonato durante o tratamento com 
estatinas no mesmo modelo ser capaz de limitar a apoptose de 
miócitos, ela não altera os níveis de CoQ10.26 Em paralelo, as 
evidências de ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia 
da administração da CoQ10 na prevenção ou no tratamento 
da miopatia por estatinas são também limitadas e tendem a 
mostrar ausência de benefício clínico.27

Papel das características farmacocinéticas  
das estatinas

Estatinas lipofílicas, tais como sinvastatina e lovastatina, 
têm maior potencial em se difundir pela membrana celular e, 

de fato, apresentam maiores concentrações celulares (em 
tecido não-hepático) em comparação com estatinas hidro-
fílicas como pravastatina. Hipoteticamente, esta poderia ser 
uma razão para a evidência de risco aumentado de miopatia 
em pacientes em uso de estatinas lipofílicas.17 No entanto, 
SAMS tem sido igualmente descrita em estatinas hidrofílicas 
como a rosuvastatina e em lipofílicas como atorvastatina.28 
Há uma grande variação na biodisponibilidade das estatinas 
(até 45 vezes entre pacientes) que é parcialmente explicado 
por variação em genótipos de transportadores celulares e 
do citocromo (CYP) P450.29 Deve-se acrescentar à variação 
farmacogenética o uso concomitante de outros fármacos e 
mesmo alimentos que podem competir com vias catabólicas 
das estatinas e assim aumentar a sua biodisponibilidade. 

O metabolismo das estatinas se divide em reações de 
fase 1 e fase 2. Durante as reações de fase 1 de todas as 
estatinas (com exceção da pravastatina), ocorre oxidação por 
meio do sistema CYP. Muitas das interações fármaco-fármaco 
com estatinas envolvem o sistema CYP3A4, que metaboliza 
a atorvastatina, lovastatina e simvastatina. Entre os fármacos 
que interagem também com a CYP3A4 estão: claritromicina, 
eritromicina, antifúngicos, cimetidina, ciclosporina, diltia-
zem, suco de toranja/grapefruit, inibidores da protease do
HIV 1 e inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídeos
(NNRTIs). A presença destes inibidores, bem como de dis-
tintas mutações dos genes da CYP2D6, CYP3A4 e CYP3A5 
levam a diminuição do metabolismo das estatinas, aumen-
tando sua concentração plasmática ou de seu metabólito 
ativo, com aumento no risco de toxicidade muscular.30

Durante as reações de fase 2, as estatinas passam por 
glucuronidação pela Uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransfe-
rase (UGT) 1A1 e 1A3. Drogas concorrentes com essa via in-
cluem principalmente a ciclosporina e a genfibrozila. Assim, a
administração concomitante com estatinas resulta em au-
mento dos níveis plasmáticos de estatinas em 20% ou mais.16

Numa pequena série de casos,31 níveis insuficientes 
e baixos de vitamina D foram associados à miopatia em 
pacientes em uso de estatinas. Trinta e oito dos 82 pacien-
tes miálgicos com deficiência de vitamina D receberam 
suplementação de vitamina D, sendo mantidas as estatinas 
e em 35 destes a mialgia desapareceu. De acordo com 
estes resultados, a deficiência de vitamina D foi sugerida 
como fator potencializador da mialgia induzida por esta-
tina. O 1,25-di-hidroxicolecalciferol, metabolito ativo da 
vitamina D, se liga ao receptor da vitamina D e promove 
ativação de CYP3A4, que metaboliza a atorvastatina.32 Por 
isso, foi postulado que baixos níveis séricos de vitamina 
D podem reduzir a atividade do CYP3A4, aumentando os 
níveis de atorvastatina e, portanto, aumentando a sua toxi-
cidade.33 Com efeito, a suplementação de vitamina D num 
pequeno grupo de pacientes tratados com atorvastatina 
(n=16) reduziu os níveis de atorvastatina e de seus meta-
bolitos ativos.34 Uma revisão sistemática recente incluindo 
sete estudos com 2 420 pacientes tratados com estatina, 
divididos em dois subgrupos com (n = 666 [27,5%]) ou 
sem (n = 1 754) mialgia, corroborou que níveis baixos de 
vitamina D estão associados à mialgia em pacientes em
tratamento com estatina.35 No entanto, são necessários 
estudos aleatorizados e controlados que confirmem a su-
plementação de vitamina D na redução do risco de SAMS. 
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Assim, por hora, os dados clínicos acerca da suplementação 
de vitamina D na prevenção ou tratamento da miopatia por 
estatinas são ainda insuficientes, pela natureza dos estudos, 
ausência de grupo controle e pequenos tamanhos amos-
trais, para se recomendar a sua utilização na prática clínica.

Mutações em transportadores de influxo  
e de efluxo 

Os transportadores clássicos de influxo e de efluxo foram 
demonstrados como alvos de interações medicamentosas. 
O polipeptídeo transportador de ânions orgânicos OATP1B1 
(codificado pelo gene do solute carrier organic anion trans-
porter family member 1B1; SLCO1B1), por exemplo, é respon-
sável pela captação hepática de estatinas. Uma vez que a 
genfibrozila inibe a ação do OATP1B1, a sua presença pode 
explicar o aumento dos níveis plasmáticos de cerivastatina 
e maior taxa de miopatia observada com a combinação 
desses fármacos.36 Além disso, diversos polimorfismos de 
SLCO1B1 afetam marcadamente a farmacocinética não 
apenas da sinvastatina, mas também de outras estatinas 
em menor grau.37

No estudo clínico Study of the Effectiveness of Additional 
Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) 
verificou-se uma forte associação entre o tratamento com 
sinvastatina na dose de 80 mg/dia e miopatia em pacien-
tes com variantes genéticas de SLCO1B1. Utilizando a 
abordagem genome-wide analysis (GWA) demonstrou-se 
nos participantes do estudo SEARCH que a miopatia foi 
fortemente associada à presença de um single nucleoti-
de polymorphism (SNP) no intron 11 do gene SLCO1B1.38 
Nesse estudo, a razão de chances para miopatia foi de 4,5 
(intervalo de confiança [IC] 95%: 2,6-7,7), em heterozigotos, 
e 17,0 (IC95%: 4,7-61) em homozigotos para o polimorfismo 
SLCO1B1 c.521C.38 Consistentemente com esse achado, 
alguns haplótipos de genótipos relacionados ao SLCO1B1, 
foram também associados à miopatia por pravastatina e 
atorvastatina37. Em contraposição, uma análise recente do 
estudo Justification for Use of Statins in Prevention (JUPITER) 
não mostrou aumento do risco de mialgia entre usuários de 
rosuvastatina que apresentam polimorfismos do SLCO1B1.39

Outros transportadores de membrana estão envolvidos 
no transporte hepático de estatinas. Os transportadores 
OATP1B3, OATP2B1, e o co-transportador de Na+-tauro-
colato polipéptido (NTCP) são expressos na membrana 
sinusoidal, estando envolvidos na absorção de estatinas.37 
Os transportadores transmembrana ABCB1 e ABCG2 estão 
relacionados ao efluxo de estatinas e são expressos na 
membrana canalicular.40 Embora a presença de variantes 
genéticas destes transportadores de influxo e efluxo tenha 
sido relacionada à farmacocinética da pravastatina,37 não 
está claro se há outros fatores epigenéticos ou interações 
medicamentosas relacionadas a essas vias que possam ser 
clinicamente relevantes para aumentar a suscetibilidade à 
miopatia por estatinas.

aPreseNtaÇÃo CLÍNiCa
Apesar de a maioria dos consensos internacionais de 

tratamento das dislipidemias alertar para o risco de grandes 
elevações da CK após tratamento com estatinas, os critérios 
para diagnóstico de SAMS e manejo de sintomas musculares 
menores ainda não foram claramente estabelecidos. 

A forma mais comumente relatada de SAMS é a mialgia 
cujo padrão dificilmente a distingue de outras etiologias. Há, 
no entanto, algumas características que tornam mais provável 
a sua associação com as estatinas (Tabela 1).41 Como forma 
de aumentar a acurácia, recentemente, a National Lipid Asso-
ciation propôs uma ferramenta de caracterização de sintomas 
musculares, com base nos estudos PRIMO e STOMP.6,13,42 
O	algoritmo	indica	como	improvável	(<7	pontos),	possível
(7	a	8	pontos)	ou	provável	(≥9	pontos)	SAMS	como	etiologia	
da mialgia. Embora prático, o algoritmo não foi testado em 
seu valor preditivo e deve ser usado com cautela. Outras 
organizações também desenvolveram ferramentas e con-
ceitos próprios, mas sem nenhum consenso entre elas.43

Entre os fatores de risco para SAMS incluem-se a pre-
sença de síndrome da fragilidade, baixo índice de massa 
corporal, sexo feminino, hipotireoidismo, alcoolismo, consu-
mo de cocaína e a disfunção hepática e renal. Na Tabela 2 
estão dispostas as principais condições clínicas e na Tabela 3 
as principais interações medicamentosas relacionadas ao 

Tabela 1. Avaliação da probabilidade de associação entre queixas musculares e o tratamento com estatinas.

Relação causal dos sintomas com o tratamento com estatinas
Provável Improvável

Distribuição regional

•	 Simétrico.
•	 Envolvimento generalizado ou dos grandes 

grupos musculares (cintura escapular e pélvi-
ca e membros inferiores proximais, gémeos).

•	 Assimétrico, unilateral.
•	 Pequenas regiões musculares isoladas.

Características das queixas
•	 Dor, sensibilidade, rigidez ou cãibra muscular.
•	 Fraqueza muscular ou sensação de peso du-

rante o esforço.

•	 Dor aguda.
•	 Formigamento ou espasmo ou fasciculações 

musculares.
•	 Dor articular ou tendinosa.

Associação temporal com
a estatina

•	 Sintomas aparecem até às 4 semanas após o 
início da estatina.

•	 Sintomas aparecem > 12 semanas após o início 
da estatina.

(aparecimento de sintomas entre as 4-12 semanas contribuem marginalmente  
para a avaliação da causalidade)

Suspensão e reexposição
(dechanllenge/rechallenge)
ao tratamento

•	 Sintomas melhoram dentro de 4 semanas após 
a suspensão do tratamento.

•	 Sintomas reaparecem dentro de 4 semanas 
após a reintrodução da estatina.

•	 Melhoria tardia ou ausente com a suspensão 
da estatina.

•	 Recorrência tardia ou ausente após a reintro-
dução da estatina.
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surgimento de SAMS. Além disso, um número substancial 
de pacientes com miopatia grave por estatinas apresenta 
algum defeito metabólico nas células musculares, tais 
como deficiência de carnitina palmitil transferase II ou da 
mioadenilato desaminase ou a doença de McArdle.15 Em um 
estudo com pacientes com miopatia por estatinas, altera-
ções bioquímicas foram encontradas em 52% das biópsias 
musculares, relacionadas ao metabolismo mitocondrial de 
ácidos graxos, 31% destas contendo múltiplos defeitos15.
A síndrome de MELAS (miopatia mitocondrial, encefalopatia, 
acidose lática e acidente vascular cerebral), foi também 
relatada após o início do tratamento com estatinas.44 Da 
mesma forma, mutações raras subjacentes à hipertermia 
maligna (gene RYR1) ou à distrofia miotônica (gene DMPK) 
podem também concorrer para SAMS.45

Para evitar a interrupção desnecessária no tratamen-
to com estatinas, é desejável que o clínico obtenha uma 
história dos sintomas musculares anteriores e atuais
(dor, sensibilidade, rigidez, fraqueza) ou a presença de fadiga, 
de forma a estabelecer um controle antes de iniciar a terapia 
com estatina. A dosagem da CK sérica no início do trata-
mento não é necessária, tendo sido demonstrada ausência 
de custo-efetividade na sua realização para pacientes sem 
comorbidades.42 Em pacientes com comorbidades ou já em 
uso de medicações conforme descrito nas Tabelas 2 e 3, 
recomenda-se a realização da CK sérica antes do início da 
terapia.46 Em pacientes que já estão em uso de estatina, a 
dosagem rotineira de CK não é recomendada exceto quando 
se introduz medicamentos competidores (Tabela 3) ou se 
eleva a dose de uma estatina.7 

Como se trata de sintomas em geral inespecíficos, pouco 
objetivos e altamente prevalentes, não deve haver um critério 
único para a sua classificação. Considerando a necessidade 
de critérios práticos de diagnóstico e manejo clínico dos 
SAMS, discutiremos nos próximos capítulos as definições 
para: (I) sintomas musculares que não devem limitar o uso 
de estatinas; (II) limites de segurança para CK; bem como o 
critério para (III) intolerância a estatinas, ou seja, os pacientes 
que não deverão ser submetidos a terapia com estatinas de 
alta intensidade novamente.

Características clínicas e classificação dos saMss
O manejo clínico da SAMS deve ser baseado tanto na 

presença de sintomas musculares como na elevação da 
CK, tendo como princípio os sete padrões de SAMS ado-
tados por essa revisão. (Tabela 4) Os padrões de SAMS 
abrangem desde elevações assintomáticas de CK de até 
4x LSN (SAMS 0), mialgia tolerável (SAMS 1) e intolerável 
(SAMS 2), miopatia moderada (SAMS 3) e grave (SAMS 4) 
até rabdomiólise (SAMS 5) e miosite necrotizante autoimune 
(SAMS 6). O reconhecimento dos distintos fenótipos e graus 
de gravidade ajuda a tornar o manejo clínico mais prático.

Ao ponderar sobre um caso potencial de SAMS faz-
se importante: (I) valorizar todas as queixas musculares
(dor, fraqueza ou câimbras), não apenas dor muscular, e 
levando em conta o histórico de queixas musculares prévias, 
comorbidades e uso de outros fármacos (para uma lista 
dos fatores contribuintes para a miopatia por estatinas, 
veja Tabelas 2 e 3); (II) reconhecer a temporalidade usual 
entre o início da terapia com estatina e o início dos sintomas 

Tabela 2. Comorbidades contribuintes para SAMS.

Risco endógeno Risco exógeno

Idade avançada (> 80 anos)
Hipertensão
Diabetes mellitus
Fragilidade
Baixo IMC
Doença renal
Doença hepática
Hipotireoidismo
Polimorfismos genéticos da 
CYP450
Doenças musculares 
metabólicas

Consumo de álcool

Exercício físico extenuante

Cirurgia de alta demanda 
metabólica

Fármacos que afetam o 
metabolismo das estatinas 
(Tabela 3)

Fibratos (particularmente 
genfibrozila)

Tabela 3. Interações farmacológicas das estatinas.

Mecanismo 
de ação Efeito Fármacos/Substâncias

Inibição do 
CYP3A4

↑ concentração 
sérica de 
sinvastatina e 
atorvastatina

macrolídeos 

imidazóis 

fluoxetina 

verapamil 

varfarina

suco de grapefruit / 
toranja

inibidores de protease 
(ritonavir, nelfinavir, 
atazanavir, indinavir, etc)

Indução do 
CYP3A4

↓ concentração 
sérica de 
sinvastatina e 
atorvastatina

fenitoína 

barbitúricos 

rifampicina 

carbamazepina 

griseofluvina 

troglitazona

inibidor não 
nucleosídico da 
transcriptase reversa

Inibição do 
CYP2C9

↑ da concentração 
sérica de 
fluvastatina, 
pravastatina e 
rosuvastatina

cetoconazol 

fluconazol 

amiodarona 

cimetidina 

cotrimoxazol 

fluoxetina 

ticlopidina 

zafirlucaste

Indução do 
CYP2C9

↓ da concentração 
sérica de 
fluvastatina, 
pravastatina e 
rosuvastatina

barbitúricos 

carbamazepina

fenitoína

rifampicina
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musculares, que é habitualmente até quatro a 12 semanas, 
mas que também pode raramente ocorrer após mais de 
um ano ou se instalar abruptamente após aumento da 
dose de estatina ou administração de fármaco ou alimento 
que induza competição farmacocinética.13 Em geral, (III) 
o padrão de dor muscular e fraqueza ocorre em forma 
simétrica e proximal, e afeta grandes grupos musculares 
como nádegas, coxas, panturrilhas e musculatura dorsal. 
As queixas musculares tendem a ser mais frequentes em 
pacientes que praticam atividades físicas.

teMPo atÉ iNÍCio de siNtoMas 
CoMPatÍveis CoM saMs

No estudo PRIMO6, o tempo médio de início de sintomas 
musculares em 832 dos 7.924 pacientes tratados com estatinas 
foi de quatro semanas. Numa coorte com 93.831 pacientes de 
atenção primária, a maioria dos casos de sintomas musculares 
ocorreu nas primeiras 12 semanas de exposição a estatinas, 
sendo que mais de 95% ocorreram com até 26 semanas.47 
Entretanto, pode-se esperar padrões distintos na miopatia 
autoimune por estatinas (SAMS 6), onde os sintomas podem 
ter maior latência de instalação e podem ocorrer mesmo após 
a suspensão da estatina.48 O tempo de exposição para a 
indução da SAMS 6 pode durar até três anos.49

Assim, embora um início de sintomas de até duas a quatro 
semanas seja considerado como altamente preditivo para 
SAMS, períodos de instalação mais prolongados também 
podem ser observados. Nestes casos de instalação mais 
tardia, em geral se torna necessária uma investigação mais 
detalhada antes de concluir a associação entre os sintomas 
e o uso de estatinas.

siNtoMas MUsCULares toLerÁveis e 
iNtoLerÁveis

Mais frequentemente, as queixas musculares ocorrem 
sem elevação substancial da CK.50 O passo mais importante 
na presença de tais sintomas é diferenciar a sua tolerabilida-
de, pois o seu impacto pode variar muito entre indivíduos, 

especialmente naqueles com comorbidades como hipo-
tireoidismo, doenças do colágeno, fibromialgia e outras. 

elevação da CPk
Durante a terapia com estatinas, elevações transitórias 

de CK podem ocorrer mesmo em pacientes assintomáticos, 
mas sem significado clínico. Por essa razão, no curso da 
terapia com estatinas a dosagem rotineira de CK não é 
recomendada exceto quando se introduz nova droga ou se 
eleva a dose de uma estatina.7 

Com base na opinião de especialistas, a diretriz da NLA42 
e a European Atherosclerosis Society (EAS)43 sugerem que 
pacientes com sintomas musculares leves a moderados 
associados à elevação de CK, possam estar sob maior 
risco de rabdomiólise. Assim, a suspensão temporária por 
até quatro semanas ou a troca da estatina é recomendada 
mesmo na presença de sintomas leves a moderados com 
elevação de CK de até 7x LSN.

Entretanto, independente da presença de sintomas, 
se níveis de CK >7x LSN forem observados, a suspensão 
da estatina deve ser realizada por quatro a seis semanas, 
seguida de nova dosagem de CK e reavaliação. Caso não 
haja redução da CK para níveis abaixo de 7x LSN em até seis 
semanas sem estatinas (SAMS 4 ou SAMS 6), recomenda-se 
avaliar quanto à presença de causa secundária por meio 
de avaliação clínica e laboratorial mais minuciosa, incluin-
do investigação da função renal, hormônios tireoidianos 
(TSH, T4 livre), velocidade de hemossedimentação (VHS), 
fator anti-nuclear (FAN). Caso não haja melhora da dor 
com a suspensão da estatina e não sejam encontradas 
causas associadas, deve-se considerar o diagnóstico di-
ferencial entre miopatia autoimune (SAMS 6) e miopatia 
não relacionada a estatinas. A avaliação dos anticorpos 
anti-HMG CoA redutase (HMGCR) tem alto poder preditivo 
para essa diferenciação,50 entretanto em alguns casos pode 
ser necessária a pesquisa da expressão HMGCR no tecido 
muscular. A pesquisa de anticorpos anti-HMGCR por ELISA 
tem sensibilidade de 94% e especificidade de 99% para 
a identificação de anti-HMGCR por imunoprecipitação.48

Tabela 4. Classificação para os sintomas musculares relacionados ao uso de estatinas (SAMS).

Classificação Fenótipo Incidência Definição Referências

SAMS 0 Aumento assintomático 
de CK < 4x LSN 1,5 a 26% Ausência de sintomas musculares (52, 66-68)

SAMS 1 Mialgia tolerável 190/100.000 pacientes-ano Sintomas musculares sem elevação de CK
ou assintomático com elevação < 7x LSN (6, 9, 47, 52, 69)

SAMS 2 Mialgia intolerável 30 a 260/100.000 
pacientes-ano

Sintomas musculares, CK < 7x LSN, melhora
completa após a descontinuação (68)

SAMS 3 Miopatia 5/100.000 pacientes-ano
Elevação da CK > 7x, sem sintomas e com
sintomas leves, com resolução completa após
a descontinuação

(52)

SAMS 4 Miopatia grave 140/100.000 pacientes-ano
Elevação da CK > 7x mas < 50x LSN, com
sintomas musculares moderados a graves,
e resolução completa após a descontinuação

(68, 70)

SAMS 5 Rabdomiólise 0,1 a 8,4/100.000 
pacientes-ano

Elevação da CK > 7x e disfunção renal com
sintomas musculares, ou CK > 50x LSN (51) 

SAMS 6 Miosite necrotizante
autoimune

0,01 a 0,3/100.000 
pacientes-ano

Anticorpos anti-HMGCR, HMGCR expressa
em biópsias musculares, resolução incompleta 
após descontinuação

(48, 49, 54)

Critérios numéricos e definição adaptados de Afirevic et al50.
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Naqueles que reduzirem os níveis de CK após suspen-
são, mas durante a reintrodução e/ou titulação da dose de 
estatina haja nova elevação da CK acima de 7x LSN (sendo 
excluídas causas secundárias como exercício, hipotireoidis-
mo ou doença muscular metabólica), deve-se usar a mesma 
estatina em dose menor ou estatina alternativa. Em seguida, 
adiciona-se terapia não-estatínica com a finalidade de atingir 
o valor de colesterol da lipoproteína de baixa densidade 
(LDL-C) mais próximo possível da meta.

rabdomiólise
A rabdomiólise (SAMS 5) é o evento muscular adverso 

mais grave durante a terapia com estatinas, podendo gerar 
necrose muscular, distúrbios hidroeletrolíticos graves, lesão 
renal aguda, coagulopatia, choque e morte. A sua incidência 
é rara com a monoterapia com estatinas (em torno de 0,44 
por 10.000 pacientes-ano), porém o risco pode aumentar 
em 10 a 12x na presença de outros fármacos (Tabela 3).51 
De fato, em 60% dos casos reportados de rabdomiólise por 
estatinas houve relato de uso concomitante de fármacos 
competidores pela CYP3A4, como inibidores de protease, 
ciclosporina, amiodarona, macrolídeos e antifúngicos azóli-
cos. Outros 19% dos casos ocorreram diante de associação 
de estatinas com fibratos.52 Desta forma, o uso concomitante 
destes fármacos com estatinas deve motivar um rastreamento 
mais cuidadoso da elevação de CK.

Embora a rabdomiólise possa cursar com sintomas 
menos intensos, pode também evoluir de forma fulminante 
com insuficiência múltipla de órgãos. Em geral, a morbidade 
e as mortes ocorrem como resultado de hipercalemia, aci-
dose metabólica, e lesão renal aguda. O risco de lesão renal 
aguda gira em torno de 30 a 40% e a mortalidade é de 5%.53 

O critério mais comumente verificado é a dor muscular 
acompanhada de aumento abrupto da CK em mais de 10x, 
embora mais raramente a rabdomiólise possa se manifes-
tar com perda de força muscular ou sintomas musculares 
discretos associados a um aumento de mais de 50x LSN na 
CK. Portanto, para efeito de critério diagnóstico, considera-se 
rabdomiólise quando há aumento assintomático de CK >50x 
LSN, ou quando há dor muscular associada à CK >10x LSN 
e	disfunção	renal	(elevação	da	creatinina	sérica	≥0,5	mg/dL)	
e mioglobinúria.

MioPatia NeCrotiZaNte aUtoiMUNe 
Por estatiNas

Caracteristicamente, a miopatia necrotizante autoimune 
(SAMS 6) está relacionada ao aparecimento de auto-an-
ticorpos séricos dirigidos contra a 3-hidroxi-3-metilgluta-
ril-coenzima A redutase (HMCGR), o alvo farmacológico 
das estatinas. Ao contrário das outras formas de SAMS, 
os sintomas na SAMS 6 não melhoram após a suspensão 
da estatina. Porém, por se tratar do mecanismo causal, a 
exposição ao fármaco deve ser logo evitada.

Todas as séries de casos publicadas de miopatia 
autoimune associada a estatinas têm demonstrado que 
os pacientes recuperam a força muscular e apresentam 
queda nos níveis de CK (às vezes normalizando) com a 
terapia imunossupressora.49,54,55 A remissão do quadro de 
SAMS 6 em geral ocorre com prednisona e mais um agente
imunossupressor, mais comumente o metotrexato com ou 

sem imunoglobulina intravenosa. Porém, respostas parciais 
são verificadas em 36 a 46%.49,54 Além disso, risco de recaída 
com a interrupção da terapia está em torno de 50 a 60%.49,55

oPÇÕes teraPÊUtiCas Na PreseNÇa 
de saMs iNdUZida Por estatiNas
terapia suplementar voltada ao aumento da 
tolerância a estatina

Embora haja plausibilidade no aumento do risco de 
SAMS por estatinas quando há hipovitaminose D, não há 
evidência de benefício na suplementação com Vitamina D 
mesmo em pacientes com níveis insuficientes para evitar 
ou atenuar a SAMS. Além disso, existem sérias limitações 
quanto à reprodutibilidade das dosagens de vitamina D 
e não há evidência de benefício cardiovascular que faça 
desta indicação, atenuar a SAMS, um ganho secundário56.

Da mesma forma, apesar dos indícios iniciais, a suple-
mentação de coenzima Q10 foi demonstrada como não 
benéfica em termos de prevenção ou tratamento da SAMS27 
(grau de recomendação III; nível de evidência B).

terapia hipolipemiante alternativa
Na presença dos critérios para intolerância a estatinas ou 

naqueles que não atingiram a meta de LDL-C, mesmo com 
a dose máxima tolerada de estatina, recomenda-se terapia 
complementar hipolipemiante. As metas de LDL-C devem ser 
buscadas seguindo as orientações da V Diretriz Brasileira de 
Dislipidemias7 e da Sociedade Europeia de Aterosclerose. 

A maioria das terapias alternativas não foram testadas 
em associação com estatinas, não possuem evidência de 
benefício em monoterapia ou não foram testadas em indivíduos 
intolerantes a estatina. Assim, a adição de ezetimiba, a maior 
dose tolerada de estatina é a primeira opção terapêutica. 
A adição de colestiramina, fibrato ou fitosteróis pode ser 
considerada caso a terapia com estatina mais ezetimiba não 
seja suficiente. A adição de niacina - retirada do mercado na 
Europa - ao tratamento com estatina não se mostrou benéfica 
em dois estudos clínicos e portanto, não deve ser conside-
rada, exceto em casos especiais como dislipidemia graves. 

O uso intermitente de estatina tem sido relatado em peque-
nos ensaios clínicos cujo desfecho é a redução do LDL-C.57 
Baseando-se no aumento da tolerância, algumas diretrizes têm 
recomendado essa posologia. No entanto, dois argumentos 
sugerem cautela em sua indicação: (I) seu benefício em redu-
ção de eventos cardiovasculares não foi demonstrado e (II) a 
variabilidade do LDL-C em pacientes tratados com estatinas 
foi associado ao aumento de mortalidade cardiovascular.58 
De fato, uma adesão entre 10 a 20% que equivaleria a uma 
dose semanal foi relacionada ao aumento de mortalidade 
quando comparada a adesão inferior a 10%.59

Oryza sativa fermentado por Monascus purpureus (arroz 
vermelho) tem em sua composição valores variáveis de mo-
nacolinas cuja ação inibe a HMGCoAR de forma semelhante 
às estatinas. Em um estudo clínico em pacientes que tiveram 
síndrome coronariana aguda, o arroz vermelho foi comparado 
ao placebo e demonstrou benefício cardiovascular59. Não há 
evidência de eficácia em associação com estatinas. Apesar 
de haver estudos em intolerantes a estatinas,60,61 seu pequeno 
tamanho amostral (n=60) e delineamento retrospectivo não 
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são suficientes para garantir maior tolerância ou segurança 
nos casos mais graves de SAMS com a utilização desse fito-
terápico. Além disso, alguns destes produtos contêm citrinina, 
a micotoxina produzida por vários Monascus, Penicillium e 
Aspergilus que, em modelos animais, foram responsáveis 
por lesão renal e cujo significado nos humanos ainda não 
está esclarecido.62

Estudos clínicos com novas terapias hipolipemiantes como 
inibidores da proteína de transferência de ésteres de colesterol 
(CETP) e anticorpos monoclonais anti proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) estão em andamento com a 
finalidade de testar o benefício cardiovascular. Não há estu-
do com inibidores da CETP em intolerantes a estatina e não 
há comprovação do benefício cardiovascular com seu uso. 

PCSK9 é uma proteína circulante que se liga ao receptor de 
LDL, sendo responsável por induzir as vias de degradação do 
receptor. Recentemente, três anticorpos monoclonais huma-
nos anti-PCSK9 foram desenvolvidos, incluindo evolocumab, 
alirocumab e bococizumab. Os estudos consistentemente 

mostraram reduções de LDL-C de 50-60% com o uso de tais 
anticorpos numa variedade de cenários clínicos,63 incluindo 
em pacientes identificados como intolerantes a estatinas.64,65 
Em estudos clínicos, incluindo mais de 6.000 pacientes tra-
tados por três a 12 meses, a tolerabilidade destes fármacos 
administrados por via subcutânea tem sido muito boa, com 
uma baixa taxa de reações no local da injeção e nenhuma 
mudança significativa na função hepática ou elevação da 
CK.64,65 Paralelamente, estudos clínicos para demonstrar o 
benefício cardiovascular ainda estão em andamento e serão 
obrigatórios para a adoção de inibidores da PCSK9 como uma 
alternativa em pacientes intolerantes a estatinas.
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aBordageM das HiPertrigLiCerideMias graves

MaNageMeNt to severe HYPertrigLYCerideMia
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resUMo
Os níveis de triglicérides plasmáticos são biomarcadores das lipoproteínas ricas em 

triglicérides circulantes e de seus remanescentes. Formas leves a moderadas de hipertri-
gliceridemia podem ser secundárias a outras desordens metabólicas, fatores ambientais 
ou medicamentos, ou ainda poligênicas. Já as formas mais graves são, em geral, mono-
gênicas e resultam de alterações em seis genes. Fatores não genéticos podem exacerbar 
as hipertrigliceridemias. As hipertrigliceridemias classificam-se quanto à gravidade em 
leves a moderadas (triglicérides > 200-499 mg/dL) e graves (acima de 500 mg/dL) ou 
muito graves (> 885 mg/dL, ou > 1000 mg/dL). Quando a hipertrigliceridemia se associa 
à elevação do LDL-colesterol e/ou à redução do HDL-colesterol, existe risco aumentado 
de eventos cardiovasculares. No entanto, nas formas graves de hipertrigliceridemia, a 
pancreatite e as dores abdominais recorrentes são as principais complicações. Estudos 
prospectivos observacionais, de randomização mendeliana e de intervenção terapêu-
tica mostram não apenas a associação entre marcadores lipídicos e risco de doença 
cardiovascular, mas podem também evidenciar moléculas que sejam alvos terapêuticos 
no tratamento de dislipidemias e na redução do risco de eventos cardiovasculares. O 
tratamento das hipertrigliceridemias tem como objetivos a redução imediata do risco de 
pancreatite em pacientes com hipertrigliceridemias graves (> 1000 mg/dL) e redução do 
risco cardiovascular global nas formas leves a moderadas. Dieta restrita em gorduras e 
carboidratos simples, restrição de álcool, e o uso de fibratos isolados ou associados a 
ácidos graxos ômega-3 e ácido nicotínico são as principais opções terapêuticas. No entanto, 
as formas genéticas, que incluem as quilomicronemias familiares, são pouco responsivas 
à associação de fármacos, havendo necessidade de novas terapias para seu controle.

Descritores: Triglicérides; Hipertrigliceridemia; Risco; Pancreatite.

aBstraCt
Plasma concentrations of triglycerides are considered biomarkers of circulating triglyceride-rich 

lipoproteins and their remnants. Mild to moderate hypertriglyceridemia may be secondary to 
other metabolic disorders, environmental factors, drugs, or polygenic factors. On the other hand, 
severe forms of hypertriglyceridemia are generally monogenic and the result of six defective 
genes. Hypertriglyceridemia can be exacerbated by non-genetic factors. It can be classified, 
according to severity, as mild to moderate (triglycerides >200-499 mg/dL), severe (> 500 mg/
dL) or very severe (> 885 mg/dL, or > 1000 mg/dL). When hypertriglyceridemia is associated 
with LDL-cholesterol elevation and/or a reduction in HDL-cholesterol, there is an increased 
risk of cardiovascular events. However, in severe forms of hypertriglyceridemia, pancreatitis 
and recurrent abdominal pain are the main complications. Prospective observational studies, 
Mendelian randomization studies and intervention studies have not only demonstrated the 
association between lipid markers and cardiovascular risk, but can also identify molecules 
as therapeutic targets in the treatment of dyslipidemias and reduction of pancreatitis and 
cardiovascular risk. Treatment of hypertriglyceridemia has two main objectives: to immediately 
reduce the risk of pancreatitis in patients with severe hypertriglyceridemia (> 1000 mg/dL), 
and to reduce global cardiovascular risk in mild to moderate forms. A diet that is low in fat and 
simple carbohydrates, with alcohol intake, and the use of fibrates, either alone or combined 
with omega-3 fatty acids, and niacin are the best therapeutic options. However, severe genetic 
hypertriglyceridemia, including familial chylomicronemia, are less responsive to drug therapy, 
even in combination, and require new strategies for control of dyslipidemia.

Descriptors: Triglycerides; Hypertriglyceridemia; Risk; Pancreatitis.
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dados ePideMioLógiCos e de estUdos 
de raNdoMiZaÇÃo MeNdeLiaNa

Os níveis de triglicérides plasmáticos são biomarcadores 
das lipoproteínas ricas em triglicérides circulantes e de seus 
remanescentes. A hipertrigliceridemia é um achado frequente 
na cardiologia clínica, mas as formas graves necessitam ser 
reconhecidas, pois causam risco aumentado de pancreatite. 
Afastadas as causas secundárias, como hipotireoidismo, dia-
bete melito descompensado, nefropatia crônica e medicações, 
deve-se considerar etiologia genética e de caráter familiar. 

Grandes estudos observacionais demonstram que tanto 
triglicérides elevados (com ou sem jejum) como o HDL-c 
baixo se associam com risco aumentado de eventos cardio-
vasculares.1-3 No entanto, existem divergências oriundas de 
dados de forma genéticas graves de hipertrigliceridemias, 
como a disbetalipoproteinemia ou hiperlipidemia remanes-
cente (onde há acúmulo de Apo E e de remanescentes ricos 
em colesterol) e da quilomicronemia familiar (onde existe 
deficiência da lipoproteína lipase), a primeira associada 
com aterosclerose prematura e a segunda em que apesar 
da exposição a concentrações extremamente elevadas 
de triglicérides, não ocorre aterosclerose acelerada.4 No 
entanto, por serem doenças muito raras, essas observa-
ções não podem ser extrapoladas para outras formas de 
hipertrigliceridemia.

No Copenhagen City Heart Study,3 o risco de infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e 
mortalidade ficou evidenciado para concentrações elevadas 
de triglicérides, porém esses dados não foram ajustados 
para o HDL-c. (Figura 1) 

No Emerging Risk Factors Collaboration (ERFC),5 houve 
associação entre o HDL-c, não-HDL-c, e Apo B (estes últimos 
refletindo o número de partículas ricas em triglicérides e 
não o valor absoluto dos TGs), e o risco de doença arterial 
coronária (DAC), sugerindo que o risco associado aos triglicé-
rides possa ser explicado por serem os TGs marcadores de 
maior número de partículas remanescentes, o que equivale 
à combinação de HDL-c baixo e TG elevado. Já os dados 

de ensaios clínicos randomizados em que houve redução 
de triglicérides com fibratos apenas demonstraram benefício 
no risco cardiovascular quando em presença da dislipidemia 
aterogênica	(HDL-c	≤	34	mg/dL	e	TG	≥	204	mg/dL).6 Conclui-
se assim que os triglicérides plasmáticos são biomarcadores 
das lipoproteínas ricas em triglicérides circulantes e de seus 
remanescentes, que são aterogênicos.

Já os estudos genéticos não fornecem informações 
contundentes sobre associação entre TG elevado e risco 
cardiovascular. Desordens monogênicas não se associaram 
ao risco de DAC, embora exista evidência inequívoca de 
aterosclerose acelerada e DCV na disbetalipoproteinemia, 
em que há homozigose para o alelo E2 da Apo E (E2E2), 
resultando em elevadas concentrações de remanescentes 
de lipoproteínas ricas em triglicérides (TRL) ricas em Apo E.4 
Já para SNPs comuns, polimorfismos que afetam a atividade 
da LPL, elevando TG e reduzindo HDL-c,7 e uma variante da 
APOAV (-1131T>C), que tem um papel regulando os TGs, 
se associaram a risco aumentado de DAC, sugerindo uma 
relação causal entre os passos mediados pelos triglicérides 
(especialmente concentrações elevadas de lipoproteínas 
remanescentes e HDL-c baixo) e o risco de DAC.8

Assim, análise de estudos prospectivos observacionais, 
de randomização Mendeliana e de intervenção terapêutica 
mostra não apenas a associação entre marcadores lipídicos 
e risco de DCV, mas podem também evidenciar moléculas 
que sejam alvos terapêuticos no tratamento de dislipidemias 
e na redução do risco de eventos cardiovasculares.

CLassiFiCaÇÃo das 
HiPertrigLiCerideMias

As hipertrigliceridemias podem ser classificadas de acordo 
com o distúrbio lipídico predominante em hipertrigliceridemia 
isolada, dislipidemia mista, onde há aumentos de LDL-colesterol 
e	de	triglicérides	(≥150	mg/dL)	ou	acompanhar	a	hipoalfalipo-
proteinemia onde há diminuição do HDL-colesterol e aumento 
de triglicérides. Em termos de gravidade, concentrações entre 
150 mg/dL e 200 mg/dL são consideradas limítrofes. Hiper-

TG sem jejum

(mg/dL)
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89-176
177-265
266-353
354-442
> 443

<89
89-176
177-265
266-353
354-442
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IAM

6400 homens
1100 eventos

6400 mulheres
690 eventos

6400 mulheres
750 eventos

6400 mulheres
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4100 eventos

0,5 1 2 4 8 16 32 0,5 1 2 4 8 16 32 0,5 1 2 4 8 16 32

AVCi Morte global
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Razão de chances (Intervalo de Confiança de 95%)

Figura 1. Relação dos níveis de triglicérides sem jejum e risco de infarto do miocárdio, AVC e morte. Adaptado de Nordestgaard et al.3
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trigliceridemia pode ser classificada como leve a moderada, 
para concentrações de triglicérides entre 200-499 mg/dL; grave 
quando os triglicérides são superiores a 500 mg/dL;9 muito 
grave quando acima de 1000 mg/dL, mas existem autores 
que consideram formas formas graves a partir de 10 mmol/L 
ou aproximadamente 885 mg/dL.10

As hipertrigliceridemias primárias leves e moderadas são 
tipicamente poligênicas e resultam do efeito cumulativo de 
variantes genéticas comuns ou raras em mais de 30 genes; 
no entanto, existem formas graves de hipertrigliceridemias 
primárias, de apresentação muito rara, com modo de he-
rança autossômico recessivo.10-12

Fenotipicamente e também com base nos dados de 
ultracentrifugação e eletroforese, as hipertrigliceridemias são 
classificadas de acordo com a anormalidade lipoproteica 
primária (Tabela 1) em hiperlipidemia familiar combinada 
(tipo 2b), disbetalipoproteinemia (tipo 3), hipertrigliceridemia 
primária simples (tipo 4) e hipertrigliceridemia primária mista 
(tipo 5) e que têm uma base genética multigênica ou poli-
gênica, sendo consequentes a efeitos aditivos de múltiplos 
alelos11,12 e de interação com fatores ambientais. 

Um tipo de hipertrigliceridemia é de fato monogênica, 
a chamada quilomicronemia familiar, ou tipo 1, que se ca-
racteriza pela persistência de quilomicrons (QM) elevados 
após jejum de 12 a 14 horas. Os níveis de TG são em geral 
acima de 1.000 mg/dL e a condição se manifesta na infância 
ou na adolescência.11 Sabe-se que na forma monogênica 
de hipertrigliceridemia cinco genes são responsáveis por 
causar as alterações lipídicas. Três deles afetam a atividade 
da lipoproteína lipase (LPL), enquanto outros dois afetam 
a montagem e o transporte da LPL (Tabela 1). Entre os 
genes que afetam a função da LPL estão: defeitos no gene 
LPL, em seu cofator, APOCII, ou no gene APOAV, embora o 
mecanismo da hipertrigliceridemia não seja bem compreen-
dido nessa situação; os outros dois genes LMF-1 (Fator de 
maturação de lípase-1) e GPIHBP-1 (Glycosil-phosfatidyl-i-
nositol-anchored HDL-binding protein) afetam a montagem 
e o transporte da LPL.11,12 Porém, em cerca de 30% das 
quilomicronemias não foram encontradas mutações em 
nenhum desses genes, sugerindo que outros genes possam 
causar esse fenótipo.

Sob o aspecto clínico, as hipertrigliceridemias podem 

se acompanhar de xantomas eruptivos, lipemia retinalis, 
pancreatite, ou dores abdominais recorrentes.

Na disbetalipoproteinemia são característicos os xan-
tomas túbero eruptivos. O aspecto do plasma deixado em 
geladeira por 24 hs é outro achado nas hipertrigliceridemias. 
É turvo nas hipertrigliceridemias, podendo apresentar cama-
da cremosa, quando os quilomicrons estiverem presentes, 
ou mesmo apresentar duas fases, com turbidez e camada 
cremosa em presença de QM e triglicérides aumentados. 
(Figura 2) Nas formas genéticas graves, como na quilomicro-
nemia familiar, dores abdominais recorrentes e pancreatites 
são achados frequentes. Um resumo das características clí-
nicas das hipertrigliceridemias é apresentado na Tabela 2.11,12 

As formas monogênicas recessivas de hipertrigliceridemia 
(tipo 1), são muito raras (1 caso para 1.000.000 de indiví-
duos), e caracterizam a quilomicronemia familiar. Os genes 
associados a esta condição são apresentados na Tabela 1, 
e caracterizam-se por ausência ou atividade muito reduzida 
da LPL (mutações no gene LPL), com manifestações na in-
fância ou adolescência; ausência da Apo CII ou Apo CII não 
funcionante (mutações no gene APOCII), com manifestações 
na adolescência ou na vida adulta; deficiência ou ausência 
de GPIHBP1, deficiência ou ausência de APO A-V, ou do fator 
de maturação da lípase-1, todos com manifestações na vida 
adulta. A confirmação diagnóstica se dá pelo teste de atividade 
da lipase pós-heparina reduzida.11,12 

trataMeNto das 
HiPertrigLiCerideMias graves

O tratamento das hipertrigliceridemias tem dois objeti-
vos: redução imediata do risco de pancreatite em pacientes 
com hipertrigliceridemias graves (> 1000 mg/dL) e redução 
do risco cardiovascular global. Como as hipertrigliceri-
demias caracterizam-se por concentrações aumentadas 
de lipoproteínas remanescentes ricas em triglicérides, as 
concentrações de não-HDL-colesterol são alvos terapêuticos 
secundários no tratamento das hipertrigliceridemias, após 
o LDL-c.9,13 Nas hipertrigliceridemias leves a moderadas 
(triglicérides	<	500	mg/dL),	se	após	mudanças	de	estilo	
de vida (MEV) níveis de triglicérides permanecerem entre 
200-499 mg/dL, pode-se utilizar associação de estatina de 
meia vida longa com derivados do ácido fíbrico (excetuan-

Tabela 1. Classificação das hipertrigliceridemias genéticas de acordo com a anormalidade lipoproteica primária.

Tipo
Anormalidade 
lipoproteica 
primária

Perfil lipídico Manifestação clínica Prevalência 
populacional

Quilomicronemia 
familiar (tipo 1) QM elevados Aumento de TG +++

Aumento de CT +

Xantomas eruptivos, lipemia retinalis, dores ab-
dominais recorrentes, pancreatite, hepatoesple-
nomegalia, sintomas neurológicos focais

1:1.000.000

Hiperlipidemia familiar 
combinada (tipo 2b)

VLDL elevado
LDL elevado

Aumento de TG ++
Aumento de CT ++

Achados de xantomas ou xantelasmas são 
incomuns 1:40

Disbetalipoproteinemia 
(tipo 3)

IDL elevado
Remanescentes 
de QM elevados

Aumento de TG ++
Aumento de CT ++

Xantomas tuberosos e palmares
Risco aumentado de DAC 1:10.000

Hipertrigliceridemia 
primária simples (tipo 4) VLDL elevado Aumento de TG ++

Aumento de CT +
Risco aumentado de DAC, DM, obesidade, 
hipertensão, hiperuricemia e resistência à insulina 1:20

Hipertrigliceridemia 
primária mista (tipo 5)

QM elevados
VLDL elevado

Aumento de TG +++
Aumento de CT +++

Semelhante ao tipo 1, mas surge na vida adulta e 
é exacerbada por fatores secundários 1:600

Adaptado de Hegele et al., 201411
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que incluem reposição de fluidos e tratamento dos fatores 
desencadeantes (por ex., diabetes).10,13,14

CoNCLUsÃo
Nas hipertrigliceridemias leves a moderadas as indicações 

são para restrições dietéticas, abstenção de álcool, atividade 
física (MEV), ficando o uso de fibratos para casos de hipertri-
gliceridemia grave. Para formas discretas ou moderadas de 
hipertrigliceridemia estão indicadas MEV e uso de estatinas, 
preferencialmente de longa meia vida ou o uso combinado de 
estatina e fibrato para pacientes de alto risco com hipertriglice-
ridemia e HDL-c baixo ou dislipidemias mistas de mais difícil 
controle. Finalmente, tratamento para formas graves e pouco 
responsivas às MEV e uso de fármacos convencionais, trata-
mento especializado em centros de dislipidemia e/ou utilizações 
de novas abordagens terapêuticas podem ser necessárias. 

CoNFLitos de iNteresse
Os autores declaram não possuir conflitos de inte-

resse na realização deste trabalho.

Figura 2. Manifestações das hipertrigliceridemias primárias. A e B: 
Xantomas eruptivos que são caracterizados por acúmulo de células 
espumosas com aspecto de erupções amarelas morbiliformes de 2–5 
mm de diâmetro, em geral com uma aréola avermelhada. Associa-se 
com hipertrigliceridemias acentuadas, e são reversíveis com o trata-
mento. Frequentes na quilomicronemia familiar ou dislipidemia mista 
primária. Podem ocorrer no tronco, nádegas ou nas extremidades. 
C: Plasma lipêmico. Quando o sangue é deixado a 4°C overnight em 
paciente com triglicérides acima de 1000 mg/dL D: Lipemia retinalis. 
Uma aparência leitosa dos vasos retinianos pode ser vista quando 
as concentrações de triglicérides plasmáticas excedem 1000 mg/
dL. E e F: Xantomas túbero-eruptivos, consistem em um acúmulo de 
células espumosas de cor alaranjada medindo cerca de 1-2 cm de 
diâmetro, móvel e firme. Ocorre na disbetalipoproteinemia familiar, 
nas superfícies extensoras e nos cotovelos.
Fonte: Arquivo próprio.

A

C

E

B

D

F

Xantomas eruptivos

Plasma lipêmico

Xantomas túbero-eruptivos

Xantomas eruptivos

Lipemia retinalis

Xantomas túbero-eruptivos

Tabela 2. Genes associados às formas recessivas de quilomicro-
nemia familiar.

Gene Prevalência 
da doença

Idade de 
apareci-
mento

Base 
genética

Lipoproteína 
lípase (LPL) 1:1.000.000 Infância ou 

adolescência

Atividade da 
LPL muito re-
duzida ou au-
sente

Apolipoproteí-
na CII (APOCII)

Mais de vinte 
famílias des-
critas

Adolescên-
cia ou vida 
adulta

Apo CII não 
funcionante 
ou ausente

Glycosil-phos-
fatidyl-inosi-
tol-anchored 
HDL-binding 
p r o t e i n 
(GPIHBP1)

Mais de cinco 
famílias des-
critas

Vida adulta
Deficiência ou 
ausência de 
GPIHBP1

Apo A-V (APO-
AV)

Mais de cinco 
famílias des-
critas

Vida adulta
Deficiência ou 
ausência de 
Apo A-V

Fator de ma-
turação de lí-
pase-1 (LMF-1)

Mais de cinco 
famílias des-
critas

Vida adulta
Deficiência ou 
ausência de 
LMF1

Adaptado de Hegele et al., 201411

do-se a genfibrozila, pelo risco aumentado de rabdomiólise 
associada à estatina), especialmente em diabéticos.6,9

Os fibratos disponíveis e que podem ser associados às 
estatinas são: bezafibrato 200-400 mg, fenofibrato 160-250 
mg e ciprofibrato 100 mg. Uma meta-análise de estudos com 
fibratos	demonstrou	que	indivíduos	com	TG	≥	204mg/dL	e	
HDL-C	≤	34mg/	dL	podem	se	beneficiar	da	associação	de	fibrato	
e estatina, com 27% de redução de desfechos cardiovasculares.6 

Para triglicérides acima de 500 mg/dL após MEV, os fibratos 
são a primeira opção. As hipertrigliceridemias graves, com 
concentrações de triglicérides acima de 1000 mg/dL, requerem 
medidas imediatas e redução intensa de triglicérides, para 
minimizar o risco de pancreatite, sendo indicada dieta restrita 
em gorduras e carboidratos simples, restrição de álcool, e o uso 
de fibratos isolados ou associados a ácidos graxos ômega-3 
(~4 g ao dia de EPA/DHA marinho) e ácido nicotínico (500 mg 
a 2,0 g/dia).10,13,14 No entanto, algumas formas genéticas, que in-
cluem as quilomicronemias familiares, são pouco responsivas a 
associação de fármacos. Novas terapêuticas para essas formas 
graves estão sendo testadas, como o antisenso anti-ApoCIII, 
um inibidor do RNA mensageiro da Apo CIII que em estudos 
iniciais reduziu as concentrações de Apo CIII em 71 a 90% e os 
níveis de triglicérides de 56 a 86%.15,16 O lomitapide, um inibidor 
da proteína de transferência de triglicérides microssomal (MTP) 
foi testado nas formas graves de hipertrigliceridemias, porém, 
devido ao maior risco de esteatose hepática, o uso desse fár-
maco não foi recomendado para esta indicação. A presença 
de dores abdominais ou de pancreatite requer hospitalização, 
interrupção da alimentação por via oral e medidas de suporte 
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disLiPideMia diaBÉtiCa

diaBetiC dYsLiPideMia

iNtrodUÇÃo
O diabetes mellitus é uma doença crônica, com aco-

metimento micro (nefropatia e retinopatia) e macrovascular, 
associado à aterosclerose prematura com manifestações 
clínicas de doença arterial coronária (DAC) e doença arterial 
periférica.1 Mesmo em indivíduos sem diabetes, alterações 
incipientes na glicemia de jejum e hemoglobina glicada 
(HbA1c) se correlacionam a maior risco de doença vascular.2 

ePideMioLogia dos Fatores de 
risCo CardiovasCULares No 
diaBÉtiCo 

No diabetes tipo 1, a mortalidade cardiovascular é propor-
cional ao desenvolvimento de nefropatia, deterioração do perfil 
lipídico e elevação da pressão arterial.3 Nesses pacientes, a 
proteinúria eleva o risco de eventos cardiovasculares em 37 

vezes quando comparada ao risco de 4,3 em pacientes sem 
proteinúria, independente do tempo de duração da doença.4

No diabetes tipo 2, o risco cardiovascular acontece bem 

antes do diagnóstico. Obesidade abdominal, resistência à 
insulina, alterações tênues da glicemia de jejum, hipertensão 
arterial e dislipidemia são componentes da chamada síndrome 
metabólica.5 É nessa fase que se inicia a doença coronária, 
antes da instalação do diabetes propriamente dito.5 Daí a 
prevalência elevada de diabetes diagnosticada tardiamente, 
quando o paciente já é um portador de DAC. Um em cada 
seis pacientes com diabetes tipo 2 de início recente, inclusos 
no United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) já 
apresentavam evidências de infarto prévio silencioso.6 No 
entanto, nem o Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT), ou o UKPDS (com exceção do subgrupo com 342 
pacientes em uso de metformina) mostraram redução do risco 
de DAC com controle glicêmico intensivo.7 Estudos como 
o Action in Diabetes and Vascular Disease (ADVANCE) e o 
Veterans Affairs Diabetes (VADT) também não demonstraram 
benefícios do controle glicêmico intensivo sobre os desfechos 
cardiovasculares.8,9 Essa aparente falta de efeito foi confirma-
da pelo estudo com insulina Outcome Reduction with Initial 
Glargine Intervention.10 Contudo, o segmento observacional 

resUMo
O Diabetes mellitus é uma doença com elevada prevalência global, associada à 

mortalidade cardiovascular e complicações microvasculares, que conferem o caráter 
crônico a essa patologia. No diabetes tipo II, o processo aterosclerótico tem início antes 
mesmo do diagnóstico, daí a importância do reconhecimento dos fatores de risco impli-
cados na fisiopatologia da doença vascular nessa população. A dislipidemia no diabético 
é caracterizada por lipoproteínas ricas em triglicérides, LDL pequenas, densas e muito 
aterogênicas e HDL-c baixo. As estatinas são os medicamentos de escolha para tratar 
a dislipidemia e reduzir de forma significativa o risco cardiovascular nesses pacientes. 
Apesar do controle glicêmico intensivo não reduzir eventos cardiovasculares nos estudos 
randomizados, alguns hipoglicemiantes apresentam efeito favorável sobre o perfil lipídico, 
com redução de futuros eventos. 

Descritores: Diabetes mellitus; Dislipidemias; Hipoglicemiantes.

 aBstraCt
Diabetes mellitus is a disease with high global prevalence, associated with cardiovas-

cular mortality and microvascular complications, which give this disease its chronic nature. 
In type II diabetes, the atherosclerotic process begins even before diagnosis, hence the 
importance of recognizing the risk factors involved in pathophysiology of vascular disease 
in this population. Dyslipidemia in the diabetic patient is characterized by triglyceride-rich 
lipoproteins; small-dense and very atherogenic LDLs and low HDL-c. Statins are the drugs 
of choice for treating dyslipidemia and significantly reducing the cardiovascular risk in the-
se patients. Although intensive glycemic control did not reduce cardiovascular events in 
randomized trials, some hypoglycemic drugs have demonstrated a favorable effect on the 
lipid profile, and may reduce future events.

Descriptors: Diabetes Mellitus; Dyslipidemias; Hypoglycemic agentes. 
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do DCCT (30 anos) e UKPDS (10 anos), evidenciaram re-
dução de eventos cardiovasculares com terapias intensivas 
de controle glicêmico.11 Entretanto, o estudo randomizado 
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) 
apresentou aumento de mortalidade cardiovascular com 
terapia hipoglicemiante intensiva nos pacientes com diabetes 
tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida, ou com fatores 
de risco cardiovasculares adicionais.12 

O melhor controle glicêmico tem efeitos favoráveis sobre 
as lipoproteínas em diabéticos, com redução do colesterol e 
triglicérides pela diminuição da lipoproteína de muito baixa 
densidade (VLDL), e pelo aumento da remoção da LDL.13 

É possível que os benefícios cardiovasculares do controle 
glicêmico intensivo recaiam sobre o metabolismo das lipo-
proteínas, e não diretamente nas alterações da glicemia.14

A dislipidemia é muito prevalente no paciente diabético.15 
Existe associação entre doença aterosclerótica e níveis sé-
ricos de colesterol e triglicérides no diabetes tipo 1 e 2.8 O 
risco de DAC é amplificado na presença, principalmente de 
hipertrigliceridemia, comparado com a população geral.9 A 
redução do colesterol tem diminuído significativamente o 
risco de DAC em pacientes com e sem diabetes e parece 
que quanto maior a redução, maior o benefício, sem um 
limite preciso.16,17

disLiPideMia No PaCieNte diaBÉtiCo
A dislipidemia no diabetes tipo 2 é caracterizada por 

níveis elevados de triglicérides, HDL-c baixo e LDL pequena 
e densa. No diabetes tipo 1, valores de HDL-c podem ser 
normais ou aumentados, a menos que o controle glicêmico 
esteja inadequado ou curse com nefropatia. Paralelamente, 
os pacientes com diabetes possuem alterações qualitativas 
e cinéticas de todas as lipoproteínas.18-20

FisioPatoLogia da disLiPideMia No 
dM tiPo 2: resistÊNCia À iNsULiNa e 
oBesidade-PaPeL do teCido adiPoso 

A resistência insulínica é fator primordial para o desen-
volvimento da dislipidemia do diabetes tipo 2.21 Os meca-
nismos moleculares não estão muito bem definidos, mas a 
nível celular a sinalização insulínica está comprometida. Nos 
indivíduos com predisposição para obesidade abdominal, 
o ganho de peso excessivo resulta em aumento do tecido 
adiposo visceral, já que a célula adiposa é eficaz em arma-
zenar o excesso de calorias.22 O tecido adiposo é rico em 
“stem cells” que podem ser convertidas em novas células 
gordurosas, capazes de armazenar mais energia na forma 
de triglicérides.23 Com a progressão da obesidade, o tecido 
adiposo se expande mas não de forma ilimitada, pois mesmo 
sendo muito vascularizado, o excesso de células adiposas 
pode causar hipóxia tecidual, que é o gatilho para o aumento 
da expressão de genes inflamatórios, como o gene HIF-1.24 
Esses genes aumentam a expressão das quinases JNK e 
IKK, potentes ativadoras das vias inflamatórias do tecido 
adiposo. O resultado dessas alterações é um tecido adiposo 
inflamado, onde a partir daí começam as alterações meta-
bólicas observadas nesses pacientes.25

No tecido adiposo visceral, a insulina é o hormônio antili-
político, pois diminui a atividade da enzima lipase hormônio-

sensível (HSL), necessária para liberação de ácidos graxos aí 
estocados. A obesidade leva à inflamação do tecido adiposo, 
resultando em resistência insulínica e perda da ação lipogêni-
ca insulínica nas células adiposas, permitindo que o montante 
de ácidos graxos livres (AGL) deixem a célula adiposa e caiam 
na circulação sanguínea.26 Estes serão captados por outros 
tecidos como fígado e tecido muscular esquelético, que não 
conseguem armazenar grandes quantidades de gordura 
de forma segura, causando resistência insulínica nesses 
órgãos. Com aumento da inflamação nas células adiposas, 
observa-se migração de macrófagos tipo 1 para dentro do 
tecido adiposo, com liberação de citocinas tais como TNFα, 
aumentando assim os estados de resistência insulínica e 
lipólise. No indivíduo magro, apenas 10% da massa do te-
cido adiposo é composta por macrófagos tipo M2, que são 
essencialmente anti-inflamatórios.27 No obeso, mais de 50% 
da massa adiposa é composta por macrófagos tipo M1, com 
atividade predominantemente inflamatória.28 Teoricamente, 
novas células adiposas poderiam ser geradas a partir das 
“stem cells”, mantendo a expansão do tecido adiposo. Esse 
processo requer ativação do fator de transcrição nuclear 
PPAR-γ, mas sua atividade está inibida pela inflamação, já 
que citocinas inflamatórias como TNFα inibem a atividade 
desse fator de transcrição nuclear. De forma oposta, o PPARγ 
é ativado por produtos anti-inflamatórios como ácidos graxos 
ômega 3 e polifenóis.29 Como então acomodar o excesso de 
calorias continuamente ingerido, na ausência de expansão 
do tecido adiposo? Sem habilidade de formar novas células 
adiposas, o tecido adiposo acomoda o excesso de calorias 
pela expansão das células gordurosas pré-existentes, com 
consequente morte celular e mais inflamação dos adipócitos. 
Neutrófilos e macrófagos são direcionados para os sítios de 
necrose celular, removendo os restos celulares, evitando a 
formação de fibrose local.30 

A resistência à insulina inibe a HSL nas células adiposas, 
promovendo efluxo de ácidos graxos livres para a circulação. 
Ao mesmo tempo, a hiperinsulinemia circulante, consequente 
à resistência insulínica, ativa a enzima lipase lipoproteica 
(LP) na superfície das células adiposas, a qual irá hidrolisar 
os triglicérides das lipoproteínas ricas em triglicérides, com 
a função de liberar mais ácidos graxos livres,31 que serão 
captados pelas células adiposas e ali estocados. O influxo 
de ácidos graxos livres aumenta mais a resistência insulínica 
nas células gordurosas. Cria-se, portanto um círculo vicioso 
em que o influxo e efluxo aumentado de ácidos graxos para 
as células adiposas são resultado da resistência insulínica 
e hiperinsulinemia. Quando as células adiposas não con-
seguem se expandir rapidamente, para armazenar o fluxo 
excedente de ácidos graxos livres, o excesso se deposita 
em outros tecidos, como fígado e tecido muscular; aí se 
inicia o processo de lipotoxicidade e progressivo incremento 
na resistência insulínica.32

FÍgado: PaPeL CeNtraL Na 
disLiPideMia do diaBetes tiPo 2 

O tecido adiposo visceral é fator determinante das alte-
rações lipídicas do paciente diabético tipo 2. A gordura aí 
localizada é metabolicamente mais ativa e muito sensível 
a ações do sistema nervoso simpático. Catecolaminas cir-
culantes associadas à inflamação e resistência insulínica, 
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promovem intenso fluxo de ácidos graxos livres (AGL) para 
circulação, a partir dos adipócitos viscerais. Os AGLs são 
captados pelo fígado e servem de substrato para síntese de 
lipoproteínas ricas em triglicérides. O excesso de AGL para 
o fígado é um dos fatores que desencadeiam o processo de 
resistência insulínica hepática.33,34 (Figura 1) O fígado com 
depósitos de colesterol e triglicérides ganha um aspecto 
mais gorduroso. Essas alterações decorrem da perda do 
efeito inibitório habitual da insulina sobre a produção hepá-
tica de apo B. Mais apo B é sintetizada e na presença de 
excesso de triglicerídeos no fígado, mais VLDLs ricas em 
triglicérides são sintetizadas e secretadas na circulação.35-37 
A hipertrigliceridemia é ainda mais evidente pela redução 
da atividade da lipase lipoproteíca, que pode ser regulada 
negativamente em estados de resistência ou deficiência 
insulínica,38 resultando em menor lipólise intravascular, com 
elevação dos triglicerídeos em jejum e pós-prandiais.38 A 
atividade da lipase lipoproteica determina taxa de remoção 
das partículas de VLDL da circulação.39

A presença de lipoproteínas ricas em triglicérides e HDL-c 
baixo são marcadores das alterações lipídicas no diabetes 
tipo 2. Há forte correlação entre triglicérides e DAC no diabetes 
tipo 1 e 2 e a hipertrigliceridemia é considerada fator de risco 
independente para DAC, na presença de diabetes.21 Além 
do risco de DAC, os triglicérides elevados são marcadores 
do início do desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, 
particularmente quando associados a outras características 
da síndrome metabólica. Os triglicerídeos se correlacionam 
positivamente com colesterol, obesidade, intolerância à glico-
se, tabagismo e hiperuricemia e negativamente com HDL-c. 
Quando todos esses fatores estão incluídos em análises 
multivariadas, o risco atribuível aos triglicérides parece menos 
importante, mas o risco da hipertrigliceridemia ainda é subs-

tancial, com níveis de jejum entre 230-400 mg/dL associados 
ao dobro de risco de DAC e níveis entre 400-800 mg/dL, com 
elevação de até nove vezes.40,41

As lipoproteínas ricas em triglicérides (quilomícrons e 
VLDL) não participam diretamente do processo aterogênico, 
mas os remanescentes de VLDL, remanescentes de quilo-
mícrons e as LDL pequenas e densas, além do HDL-c baixo 
são envolvidos diretamente na aterosclerose progressiva do 
diabetes.1 A atividade da enzima transportadora de ésteres de 
colesterol (CETP) está aumentada no diabetes, que explica, 
em parte, as alterações lipídicas e com potencial aterogênico 
presentes no diabetes tipo 1 e 2. A maior atividade da CETP 
irá determinar a transferência de ésteres de colesterol, a partir 
de outras lipoproteínas, principalmente da HDL, para as 
lipoproteínas ricas em triglicérides. Ao mesmo tempo ocorre 
o inverso: as lipoproteínas ricas em triglicérides transferem 
triglicérides para as HDLs e LDLs, depletadas de ésteres de 
colesterol.42,43 As HDLs e LDLs enriquecidas de triglicérides 
e com pouco éster de colesterol sofrem ação da lipase lipo-
proteica e lipase hepática, que as transformam em partículas 
pequenas e densas, mais aterogênicas. 

As partículas de LDL pequenas e densas apesar de car-
regarem menos ésteres de colesterol, são muito numerosas, 
resultando no perfil lipídico com valores de LDL-c normais 
ou pouco elevados e apo B bem elevados, o que pode ocul-
tar potencial aterogênico.44-46 No diabetes, as LDLs sofrem 
modificações estruturais que permitem as apo B atuarem 
como ligantes dos receptores scavenger dos monócitos e 
macrófagos na parede arterial, desencadeando a formação 
de células espumosas.47 A proporção de apo B glicada é 
elevada, mesmo nos diabéticos bem controlados.28 

A LDL glicada pode ser mais suscetível à oxidação ou 
simplesmente representar uma modificação aterogênica.48,49 

Figura 1. Alterações qualitativas nas lipoproteínas no diabetes. ApoAI: apolipoproteína AI, ApoB :apolipoproteína B, APOCIII: apolipoproteína 
CIII, ApoE: apolipoproteína E, CE: éster de colesterol, CETP: proteína de transferência de éster de colesterol, HDL: lipoproteína de alta densi-
dade, IDL :lipoproteína de densidade intermediária, LDL: lipoproteína de baixa densidade, LDL-R: receptor de lipoproteína de baixa densidade, 
AGNE: ácidos graxos não esterificados, LDLpd: LDL pequena e densa, TG: triglicérides, VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade.
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A glicação da LDL também diminui a remoção dessas par-
tículas pelos receptores de LDL localizados no fígado,50 
favorecendo sua captação pelos receptores de baixa afi-
nidade (scavanger) na parede arterial. 

Em pacientes com diabetes tipo 1 com bom controle gli-
cêmico, a insulina regula positivamente a lipase lipoproteica, 
o que eleva as concentrações de HDL-c.51-53 Apesar dos níveis 
de HDL-c mais elevados, os mesmos nem sempre protegem 
da DAC.54,55 A HDL pode estar disfuncional em relação às 
funções antioxidante e anti-inflamatória nos pacientes dia-
béticos.56,57 O papel protetor da HDL sobre as células beta 
pancreáticas contra a apoptose é uma área emergente de 
investigação.58 A glicação foi recentemente demonstrada 
como causa de redução da esfingosina-1-fosfato da HDL, 
interferindo com a capacidade de ativação de marcadores 
de proteção intracelular, durante o estresse oxidativo.59

O aumento do catabolismo de partículas de HDL pe-
quenas e densas pelo rim, diminuem ainda mais seus níveis 
plasmáticos, sendo que a glicação da HDL é outro fator que 
favorece esse catabolismo.6,60,61 Valores reduzidos de HDL-c 
associados à HDL disfuncional, comprometem o transporte 
reverso do colesterol.34 A presença de HDL-c baixo nos 
pacientes diabéticos, identifica uma população de alto risco 
para eventos cardiovasculares, fator que atualmente favo-
rece a decisão de reduzir ainda mais os níveis de LDL-c.20

avaLiaÇÃo LaBoratoriaL do PerFiL 
LiPÍdiCo No diaBetes

O colesterol relativamente normal “esconde” um perfil 
lipídico aterogênico, com aumento das lipoproteínas de 
densidade intermediária, das LDL pequenas e densas, e 
HDLs pequenas, densas e disfuncionais.48-50

Cada partícula de LDL, independentemente da sua 
densidade ou teor de colesterol, contém uma molécula 
de apo B. Valores normais de LDL-c associados à apo B 
elevada, refletem numerosas partículas de LDL, pequenas 
e densas na circulação.20 Portanto, níveis plasmáticos de 
apo B são marcadores de risco cardiovascular, mais do 
que as concentrações séricas de LDL-c.62 Embora a te-
rapia intensiva no DCCT não tenha modificado de forma 
significativa os níveis de LDL-c e HDL-c, esta foi associada 
à diminuição dos níveis de apo B e lp (a), introduzindo a 
importância da avaliação de marcadores laboratoriais de 
risco não-tradicionais, nos pacientes diabéticos.63

Outra forma de avaliação das lipoproteínas ricas em 
triglicérides é o colesterol não-HDL, que dispensa a neces-
sidade de se dosar a apo B. Sua mensuração é simples, 
de baixo custo, podendo ser utilizado para seguimento e 
avaliação da terapêutica hipolipemiante nesses pacientes. 
O colesterol não–HDL é considerado o melhor preditor de 
risco cardiovascular nessa população.64 

trataMeNto da disLiPideMia No 
diaBetes 
dieta e controle de peso

A obesidade aumenta a resistência insulínica, eleva 
triglicérides e LDL-c, e reduz HDL-c.1 Modificações de estilo 
de vida são a primeira linha terapêutica para dislipidemia 
do diabetes e incluem perda de peso, dieta e exercícios 

aeróbicos.34 A restrição calórica continua a ser a chave 
para uma perda de peso sustentada, e mesmo perdas 
modestas de peso se associam com melhor controle lipídico 
e glicêmico.65,66 A American Diabetes Association (ADA) 
recomenda dieta pobre em gorduras trans, saturadas e 
colesterol.67 Em pacientes não obesos com aumento acen-
tuado dos triglicérides, substituições de gordura saturada 
podem ser feitas por carboidratos não refinados e com 
alguns óleos como o oleico, linoleico ou ômega-3.68

Apesar da importância das intervenções dietéticas em pa-
cientes com diabetes, estas não se acompanham em redução 
de mortalidade, mesmo com acompanhamento prolongado.69

O orlistat, um inibidor das lipases gastrointestinais, 
promove redução da absorção de gordura, levando o in-
divíduo à discreta redução do peso, além de promover 
efeitos benéficos sobre o LDL-c que superam os efeitos 
decorrentes da perda de peso isolada.70,71

O tratamento cirúrgico da obesidade mórbida é mais 
eficaz do que o tratamento médico.72 A perda de peso após 
a cirurgia bariátrica está associada a efeitos benéficos sobre 
a glicemia no diabetes, proporcionando um melhor controle 
sem ou com pouca medicação anti-hiperglicemiante.73

eFeitos dos HiPogLiCeMiaNtes 
soBre as LiPoProteÍNas

A dislipidemia no diabetes pode ser, em parte, corrigida 
pelo tratamento com insulina e controle glicêmico.74 A terapia 
com insulina aumenta HDL-c e reduz triglicérides, especial-
mente em pacientes com controle glicêmico inadequado.75 A 
metformina diminui os triglicérides, pois melhora a resistência 
à insulina, apesar de ser considerada apenas como agente 
hipoglicemiante no controle do diabetes.76 Outras medicações 
usadas no tratamento do diabetes podem apresentar efeitos 
positivos ou negativos sobre as lipoproteínas (Tabela 1). Um 
exemplo é o pequeno aumento do LDL-c observado com a 
utilização dos inibidores do co-transportador sódio-glico-
se 2 (SGLT2), o que sugere que a redução significativa de 
eventos cardiovasculares, recentemente observada com a 
empagliflozina, não esteja relacionada a efeitos relacionados 
ao perfil lipídico.77

HiPoLiPeMiaNtes
As estatinas são medicamentos de primeira escolha no 

tratamento da dislipidemia do paciente diabético. Inibem a 
3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A-redutase, enzima limitante 
na biossíntese do colesterol, e reduzem o risco cardiovascu-
lar.24,96 Estudos demonstraram que as estatinas diminuem o 
risco de doença coronária e acidente vascular cerebral em 
indivíduos com e sem doença cardiovascular pré-existente.24,97 
Aparentemente, a redução de risco relativo observada com 
estatinas é semelhante em pacientes com e sem diabetes, 
entretanto o número necessário para tratar e prevenir um 
evento (NNT) é menor na população com diabetes, em com-
paração àqueles sem diabetes.98

As estatinas são recomendadas na prevenção secun-
dária dos pacientes diabéticos, mas ainda há controversa 
se todo paciente com diabetes deve receber estatina. No 
Heart Protection Study, os 2912 pacientes com diabetes e 
sem doença cardiovascular pré-existente, randomizados 
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Tabela 1- Efeitos dos agentes hipoglicemiantes sobre as lipoproteínas.

Medicação Colesterol total LDL-C HDL-C Triglicérides Referências

Metformina ↓↔ ↓ ↔↑ ↓↔ 78

Gliclazida ↓ ↔ ↔ ↓ 79, 80

Glimepirida ↔ ↔ ↔↑ ↔ 79, 81

Pioglitazona ↑ ↔ ↑ ↓ 82,83

Sitagliptina ↔ ↔ ↔↑ ↔ 84, 85

Saxagliptina ↔ ↔ ↔ ↔ 80, 86

Vildagliptina ↔ ↔ ↔↑ ↔ 87

Linagliptina ↔ ↔ ↔ ↔ 88

Dapaglifozina ↔↑ ↔↑ ↔↑ ↓↔ 89,90

Canaglifozina ↑ ↑ ↑ ↑ 85, 91

Empaglifozina ↔↑ ↔↑ ↔↑ ↔ 77, 92

Exenatide ↓↔ ↔↑ ↔↑ ↑ 83, 93

Liraglutide ↔ ↔ ↔ ↓ 94, 95
↑ aumento, ↔ não altera, ↓ diminui

para receber sinvastatina, obtiveram redução significativa de 
desfechos cardiovasculares comparados ao placebo.99 No 
estudo Collaborative Atorvastatin Diabetes (CARDS), em que 
a média do LDL-c pré-tratamento era 116 mg/dL (97 mg/dL 
em 25% dos pacientes), o tratamento com atorvastatina foi 
tão favorável que o estudo foi interrompido precocemen-
te.24 Em ambos estudos não se observou limiar abaixo do 
qual a terapia com estatina deixou de ser benéfica. Em 
meta-análise que incluiu 18.686 indivíduos com diabetes a 
partir de 14 ensaios clínicos randomizados (1466 com DM 
tipo 1 e 17220 com DM tipo 2) foi demonstrado que para 
cada redução de 39mg/dL do LDL-c, cardiovascular e de 
21% de eventos cardiovasculares maiores, independente 
da presença de doença cardiovascular prévia. Mesmo com 
maior benefício observado no diabetes tipo 2, o mesmo foi 
também observado no diabetes tipo 1.100

A redução de risco pelas estatinas é dependente da dose, 
sendo observadas maiores reduções de risco com doses 
mais elevadas. Em pacientes com diabetes, diferentemente 
dos indivíduos sem diabetes, as estatinas não interrompem 
a progressão da espessura carotídea ou o volume médio 
do ateroma avaliado pelo ultrassom intravascular nas doses 
usuais, sugerindo que doses mais elevadas possam ser 
necessárias para prevenir a progressão do ateroma.101 Um 
em cada sete pacientes com diabetes tratado com estatina 
ainda irá sofrer um evento cardiovascular em cinco anos.26

Os ensaios clínicos apresentam evidências inequívocas 
para o uso de estatinas na prevenção primária e secundária 
no diabetes, entretanto, as populações estudadas podem 
não ser representativas dos pacientes mais jovens ou aqueles 
com doença renal avançada. Estes subgrupos requerem 
estudos, sendo importante o julgamento clínico na prescrição.

O tratamento com estatinas está associado a um risco 
pequeno de incidência de diabetes tipo 2. Em meta-a-
nálise, concluiu-se que após quatro anos de tratamento, 
seria necessário tratar 225 pacientes com estatinas para 
ocorrência de um caso de diabetes tipo 2.102 Esse risco é 
baixo tanto em termos absolutos, quanto na comparação 
aos benefícios cardiovasculares obtidos pela redução do 

LDL-c. No mesmo período, 5,4 eventos vasculares são 
evitados nesses 255 doentes.102

A ezetimiba bloqueia a absorção de colesterol da dieta 
e a reabsorção do colesterol que vai para intestino delgado 
pela bile, responsável pela maior parte da redução do LDL-c. 
A ezetimiba é concentrada nas células da borda em escova 
do intestino e inibe a absorção do colesterol ao se ligar à 
proteína Niemann-Pick C1-Like 1.103 É uma opção para a 
redução do LDL-c no diabetes associada às estatinas. O 
estudo IMPROVE-IT demonstrou que a associação de ezeti-
mibe 10 mg e sinvastatina 40 mg versus sinvastatina 40mg 
reduziu a incidência de desfechos clínicos, em pacientes 
com síndrome coronária aguda com LDL-c reduzido. Esse 
estudo contemplou 30% de pacientes diabéticos e corro-
borou a hipótese de que a redução adicional dos níveis de 
LDL-c pode ser benéfica em pacientes com elevado risco 
cardiovascular. O colesevelam, um sequestrador de ácidos, 
mostrou redução na HbA1c, no colesterol total, LDL-c e 
colesterol não-HDL.104 A colestiramina pode ser mais eficaz 
em baixar o LDL-c, entretanto, ambos os agentes podem 
aumentar os triglicérides além de serem maltolerados.105

Os fibratos atuam como agonistas dos receptores PPAR-α, 
promovendo redução dos triglicérides e aumento modesto do 
HDL-c.106 No estudo Fenofibrate Intervention and Event Lowering 
in Diabetes (FIELD), 9795 indivíduos com diabetes do tipo 2 
foram randomizadas para receber fenofibrato micronizado ou 
placebo.107 Ao final do estudo, apesar do uso de estatinas ter 
sido fator de confusão considerável, o objetivo primário (DAC 
fatal e IAM não fatal) foi reduzido em 11% no grupo que recebeu 
fenofibrato, em comparação com placebo. Os níveis de trigli-
cérides pré-tratamento não influenciaram a diminuição relativa 
dos eventos cardiovasculares. Os resultados do estudo FIELD 
não estabeleceram o papel dos fibratos na redução de risco 
cardiovascular nos diabéticos. O estudo ACCORD não demons-
trou benefício adicional da associação de fibratos e estatinas 
na redução de eventos cardiovasculares em pacientes diabé-
ticos, apesar da média de LDL-c estar abaixo de 81 mg/dL.108  
Até o momento, nenhuma redução de desfechos cardiovas-
culares foi demonstrada em ensaios clínicos controlados,109 
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com a associação de fibratos e estatinas. No entanto, em 
meta-análise observou-se redução de risco adicional com uso 
de fibratos associados ou não a estatinas, em pacientes com 
triglicérides acima de 204 mg/dL e HDL-c abaixo de 34 mg/dL.108 
Dessa forma é possível haver um papel para os fibratos como 
terapia adjuvante às estatinas em pacientes com diabetes e 
triglicerídeos persistentemente elevados.110

A hipertrigliceridemia no diabetes em geral é leve a mode-
rada e as estatinas permanecem como as drogas de primeira 
escolha, mesmo em pacientes com dislipidemia mista. En-
tretanto, em pacientes com maior susceptibilidade genética, 
pode ocorrer hipertrigliceridemia grave, com o consequente 
risco de pancreatite.111 Quando os triglicérides estão acima 
de 500 mg/dL no jejum, deve-se ser considerado o uso de 
fibrato como terapêutica de primeira escolha para redução 
dos triglicérides e o risco de pancreatite.

Os ácidos graxos ômega-3 purificados reduzem os triglicéri-
des, mas têm pouco efeito sobre HDL-c e LDL-c.112 Preparações 
com contém 90% de ácidos graxos ômega 3 (na maior parte 
eicosapentaenoico- EPA ou docosaexanoico - DHA) e em 
combinação com estatina podem diminuir os triglicérides em 
mais de 30%, provavelmente por inibição da síntese hepática 
de triglicerídeos.113 Estudo recente com ácidos graxos ômega-3 
em pacientes com síndrome metabólica ou diabetes tipo 2 não 
demonstrou efeito sobre o risco de DAC.114,115

Novos hipolipemiantes como os inibidores da propro-
teína convertase subtilisina / Kexin 9 (PCSK9) se mostraram 
potentes redutores do LDL-c. Estudos recentes demonstra-
ram efeitos semelhantes em pacientes com e sem diabetes 
tipo 2,116,117 além do efeito adicional sobre a hipertrigliceridemia 
pós-prandial, sugerido pela evidencia da regulação da PCSK9 
sobre a produção e secreção de lipoproteínas intestinais.118

diretriZes
O diabetes na estratificação de risco é considerado um 

equivalente de risco cardiovascular. O risco no diabetes tipo 

1 está relacionado ao controle glicêmico e à presença de 
nefropatia e hipertensão.119 O paciente com diabetes tipo 2 já 
é considerado de alto risco para eventos cardiovasculares.3,120

A maioria das diretrizes recomenda controle rigoroso da 
dislipidemia especialmente em pacientes de alto risco,121,122 
com LDL-c abaixo de 70 mg/dL para pacientes com DAC esta-
belecida.123,124. As diretrizes da ADA recomendam a avaliação 
do perfil lipídico no momento do diagnóstico, aos 40 anos de 
idade e periodicamente.125 As recomendações incluem além de 
mudança no estilo de vida e otimização do controle glicêmico, 
estatina de alta potência em doses elevadas (atorvastatina 40-
80 mg ou rosuvastatina 20-40 mg) em pacientes diabéticos de 
todas as idades com DAC diagnosticada e nos pacientes com 
idades entre 40-75 anos, com fatores de risco adicionais ou 
alto risco cardiovascular. A terapia com estatina de moderada 
intensidade (atorvastatina 10-20 mg ou sinvastatina 20-40 mg) 
é recomendada para os pacientes de prevenção primária, 
sem DAC estabelecida, sem fatores de risco adicionais, com 
idade 40-75 anos. Nos pacientes diabéticos de prevenção 
primária com idades abaixo de 40 ou acima de 75 anos, o 
tratamento deve ser personalizado, o que inclui avaliação do 
risco cardiovascular e os riscos e benefícios da terapêutica.125A 
ADA está em concordância com o mais recente guideline da 
American Heart Association / American College of Cardiology.126 
A Sociedade Europeia de Cardiologia sugere que ezetimiba 
seja adicionado após a intensificação da terapia com estatinas 
em pacientes com diabetes.127

As diretrizes da SBC consideram os pacientes diabéticos 
de risco elevado para eventos cardiovasculares com metas 
de	LDL-colesterol	<	70mg/dL.128
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