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Artigo Especial

I Posicionamento Brasileiro em Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus
I Brazilian Position Statement on Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus

Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia pelos autores

Conceito e Epidemiologia
Define-se Hipertensão Arterial (HA) quando os valores 

da Pressão Arterial (PA) sistólica são iguais ou maiores que 
140mmHg e/ou 90mmHg para PA diastólica, em pelo menos 
duas ocasiões distintas, em presença ou não de Diabetes 
Mellitus (DM)1.

O diagnóstico de DM é confirmado através do achado de 
glicemia plasmática em jejum ≥ 126 mg/dL em duas dosagens, e/
ou glicemia ≥ 200 mg/dL após sobrecarga com 75g de dextrosol, 
e/ou glicemia aleatória ≥ 200 mg/dL na presença de sintomas 
inequívocos de diabetes e/ou, mais recentemente, hemoglobina 
glicada pelo método HPLC ≥ 6,5% em duas amostras2.

HA e DM representam importantes problemas de saúde 
pública e frequentemente coexistem na prática clínica. 
Na atualidade, observa-se uma tendência ao aumento das 
prevalências de HA e DM, possivelmente relacionado ao 
crescimento da população de idosos e das taxas de sobrepeso 
e obesidade3. 

Segundo a International Diabetes Federation, existiam 
285 milhões de diabéticos no mundo em 2010 e a projeção 
é de que, em 2030, sejam 438 milhões, sendo 90% dos 
casos de DM tipo 2. O impacto dessa situação em países em 
desenvolvimento é imenso4.

A associação entre HA e DM foi inicialmente descrita na 
década de 1970, observada em ambos os sexos e em qualquer 
faixa etária. A prevalência de HA é duas a três vezes maior 
em diabéticos que na população geral5, e cerca de 70% dos 
diabéticos são hipertensos3,6. Uma meta-análise envolvendo 
102 estudos prospectivos e 698.782 indivíduos mostrou que 
a presença de DM aumenta em duas vezes o risco de Doença 
Arterial Coronariana (DAC), Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
e morte CV (Cardiovascular). Segundo essa meta-análise, 10% 
das mortes CV em países desenvolvidos podem ser atribuídas 
à presença de DM7.

A coex i s tênc ia  das  duas  condições  aumenta 
substancialmente o risco de Infarto Agudo do Miocárdio(IAM), 
AVE e mortalidade por todas as causas, bem como o risco de 
Insuficiência Cardíaca (IC), Doença Renal (DR) e complicações 
microvasculares8. 

Origem da Hipertensão no DM
A hiperglicemia crônica e, consequentemente, a resistência 

a insulina associada podem levar a HA por vários mecanismos 
fisiopatológicos não totalmente conhecidos. Observações in 
vitro mostram que a insulina pode estimular diretamente a 
atividade do sódio potássio adenosina trifosfatase e vários 
canais e bombas iônicas, aumentando a concentração 
intracelular de íons, sendo o aumento de cálcio intracelular 
um importante determinante de vasoconstricção. Também 
se sabe que níveis elevados de leptinacausam aumento da 
atividade do sistema nervoso simpático, que leva ao aumento 
do débito cardíaco e da resistência vascular periférica.  
O excesso de insulina também é capaz de reduzir a natriurese, 
por mecanismo tubular renal direto, levando a um acúmulo de 
sal e água. A HA sal resistente é comum nesses pacientes9,10.  

O fator atual e mais relevante descrito como causador da 
HA em diabéticos tem sido o estresse oxidativo, decorrente 
da hiperatividade de metaloproteinases em pacientes com 
síndrome metabólica e DM. Isso leva a uma redução de 
produção e de atividade de substâncias vasodilatadoras 
protetoras, como o óxido nítrico. Peróxidos de hidrogênio 
que são substratos e cofatores do metabolismo dessas 
metaloproteínas criam no microambiente subendotelial a 
ativação de vasoconstrictores potentes pela ativação local do 
Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) e, finalmente, 
aumento da concentração local de angiotensina II11.

Todos esses mecanismos de forma integrada, em um 
ambiente hostil de maior risco,são adjuvantes não somente 
para gênese da hipertensão arterial, mas também para o 
desenvolvimento de doenças CV, em razão do processo de 
disfunção endotelial inicial até a gênese de placas de ateromas.

Estratificação do Risco Cardiovascular
Desde 1980, as evidências mostram que a presença 

de DM confere risco aumentado de morte CV  morte 
cardiovascular tanto em homens quanto em mulheres10. 
Esses estudos mostraram que de modo isolado ou associado 
a outras doenças CV, como HA e dislipidemia, a DM  está 
intimamente relacionada ao aumento da incidência da doença 
aterosclerótica11.
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Estudos de desfechos realizados na última década também 
encontraram na associação entre HA e DM um aumento 
significativo da incidência de eventos CV fatais e não fatais, 
o que determinou a adoção de condutas específicas ao longo 
do tempo para minimizar o risco nesse grupo de pacientes12.

Nesse contexto, em indivíduos diabéticos, mesmo com PA 
considerada normal, há um aumento moderado do risco CV, 
e na vigência de HA estabelecida o risco será alto ou muito 
alto (Tabela 1)1.

Avaliação Clínica e Laboratorial
A avaliação clínica e laboratorial segue o mesmo 

conjunto de investigações realizadas no hipertenso sem a 
presença de DM, acrescido de alguns pontos adicionais1. 

A história clínica é importante para a verificação do 
tempo de evolução das doenças, a busca de outros fatores 
de risco CV associados, a investigação de drogas que 
possam elevar adicionalmente a pressão, a presença de 
hábitos de vida que possam agravar o quadro clínico, a 
detecção de lesões de órgãos alvo e a eventual presença 
de doença CV estabelecida. Da mesma forma, o exame 
físico deve ser completo e cuidadoso, também em busca 
de indícios de hipertensão secundária, lesões de órgãos 
alvo e eventuais sinais de doença cardiovascular13.

A PA deve ser sistematicamente medida nas posições 
supina e ortostática pela possibilidade de maior ocorrência 
de hipotensão postural. A medida da Circunferência 
da Cintura (CC) para a avaliação da obesidade visceral 
adiciona valor à investigação inicial (valores normais 
≤ 88cm para mulheres e ≤102 cm para homens).  
O exame de fundo de olho tem indicação especial, 
pois terá utilidade tanto para a detecção de alterações 
relacionadas ao DM quanto daquelas dependentes da 
própria hipertensão14.

A avaliação laboratorial preconizada inicialmente para 
todos os hipertensos deve ser mantida, com a realização 
de: análise de urina; dosagem de potássio plasmático; 
creatinina plasmática; glicemia de jejum; perfil lipídico; 
ácido úrico e eletrocardiograma.

Além desses exames, está indicada a realização de: 
a) ecocardiograma para melhor avaliação da massa e 
função ventricular; b) teste ergométrico para avaliação 
de capacidade funcional e presença de eventual alteração 
isquêmica subclínica; c) pesquisa de microalbuminúria 
que pode ser feita inicialmente por meio da medição 
em duplicata da razão albumina/creatinina em amostra 
de urina isolada. Se disponível, deve ser realizado o 
ultrassom de carótidas que poderá indicar alteração 
vascular incipiente pela presença de espessamento 
médio-intimal de carótida (>0,9mm) ou até a presença 
de placa ateromatosa15,16.

Exames adicionais dirigidos a cada órgão ou aparelho 
poderão ser indicados na dependência do encontro de 
alterações específicas.

Os exames para seguimento do diabetes devem 
obviamente ser realizados rotineiramente. Estão indicados 
com essa finalidade, além da glicemia de jejum, a avaliação 
da glicemia pós-prandial e a dosagem da hemoglobina 
glicada (HbA1C)17.

Alterações Renais
HA e o DM somam mais de 50% das causas de Doença 

Renal Crônica (DRC). O rim atuaria como vítima dos 
processos específicos sistêmicos acarretados por DM e HA. 
Aproximadamente 5% a 20% dos pacientes com DM podem 
apresentar albuminúria no momento do diagnóstico.

Em fases iniciais as lesões vasculares geralmente são 
discretas; porém, com a evolução, as lesões se tornam mais 
severas. Cerca de um terço a metade dos pacientes com 
DM apresenta um paralelismo entre manifestação clínica e 
alterações patológicas renais18.

Entre os mecanismos envolvidos, a hiperfiltração glomerular 
pode causar acúmulo de matriz extracelular, por vias que 
aumentam a expressão de TGF-β. A hiperfiltração glomerular 
é capaz de estimular os SRAA, proteinoquinase C, além 
do TGF-β. Esses fatos explicam porque medicamentos que 
bloqueiam o SRAA apresentam efeitos benéficos adicionais 
além do efeito anti-hipertensivo19.

Antecedendo a era dos anti-hipertensivos efetivos, a 
proteinúria ocorria em 40% dos pacientes e mais de 18% 
evoluíam para DRC terminal. Albuminúria estava presente 
em 15% a 30% dos casos, poucos pacientes evoluíam com 
proteinúria ao redor de 500mg/dia e alguns,com níveis 
nefróticos.Elevação dos níveis séricos de creatinina ocorre 
em 10% a 20% dos pacientes e o risco é maior em afro-
americanos e idosos, portadores de HA predominante sistólica 
(> 160 mmHg). Em 2% a 5% a progressão para falência renal 
ocorria nos 10 a 15 anos subsequentes20.

Alterações Cerebrais
A doença cerebral é a principal causa de morbidade no 

paciente diabético, e o Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
é o responsável por 20% das mortes entre os diabéticos21. 
Existe uma associação direta entre PA e mortalidade por AVE 
entre diabéticos e não diabéticos. Essa associação aumenta 
com o avanço da idade22. Um grande estudo observacional 
demonstrou uma chance duas vezes maior de AVE ao longo 
de 19 anos de seguimento naqueles com a associação de DM 
e HA, quando comparados a indivíduos apenas hipertensos23.

Os diabéticos têm um  maior risco de demência, incluindo 
a doença de Alzheimer. Mesmo os diabéticos sem demência 

Tabela 1 – Risco adicional do paciente diabético de acordo com os níveis pressóricos. Modificado da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial

PA normal limítrofe estágio 1 estágio 2 estágio 3

risco moderado Alto alto alto muito alto

PA: pressão arterial
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apresentam pior desempenho em testes cognitivos comparados 
com indivíduos sem DM24. Por sua vez, diabéticos hipertensos 
contam com maior probabilidade de apresentar déficits 
cognitivos do que diabéticos normotensos25. A identificação 
e o tratamento precoce desses indivíduos podem ter impacto 
não só na qualidade de vida, mas também na melhor adesão 
aos tratamentos prescritos. 

Doença Arterial Periférica 
A Doença Arterial Periférica (DAP) pode acometer 

diferentes territórios vasculares. No DM a DAP é mais 
frequentemente distal, femoropoplítea e tibial, ao passo que 
em HA, tabagismo e hipercolesterolemia, há acometimento 
preferencialmente proximal, aortoilíaco e femoral26. Cerca 
de 65% dos portadores de alguma forma de disglicemia  
apresentam DAP27. No Brasil, 12% a 20% dos portadores 
de DAP de Membros Inferiores (MMII) são portadores de 
DM e o risco de homens diabéticos desenvolverem DAP 
é 6,6 vezes maior que nos não diabéticos28. As principais 
causas de DAP identificadas no registro norte-americano 
REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued 
Health) foram DM e HA, em hispânicos e afro-americanos, 
ao passo que entre caucasianos foi a hipercolesterolemia. 
O estudo BARI 2D (Bypass Angioplasty Revascularization 
Investigation 2 Diabetes) demonstrou que a duração do DM 
e a presença de micro/macroalbuminúria são importantes 
preditivos da gravidade da DAP e de insuficiência 
ventricular esquerda em pacientes com Doença Arterial 
Coronariana (DAC)29.O estudo PAMISCA encontrou 42,6% 
de DAP em hipertensos com síndrome coronariana aguda.  
A mortalidade entre aqueles com DAP foi maior (2,3%versus 
0,2%; p<0,01)30. A hipertrofia ventricular esquerda atinge 
até 50% dos pacientes com DAP conferindo-lhes pior 
prognóstico31.

A propedêutica para DAP de MMI engloba: (a) Índice 
Tornozelo Braquial (ITB - importante em diabéticos na 
fase assintomática da DAP, para identificar indivíduos com 
alto risco de amputação);(b) teste ergométrico de esteira 
(especialmente útil em diabéticos com sintomas atípicos 
de MMII ou ITB normal no claudicante); (c) duplex scan 
arterial de MMII (localiza e quantifica lesões arteriais, 
além de analisar a perviedadede enxertos ou stents); 
(d) angiorressonância magnética; (e) angiotomografia 
computadorizada; (f) cineangiografia (avaliação para 
revascularização)32,33.

Doença cardíaca 
Os pacientes hipertensos têm um risco maior de 

desenvolver alterações cardíacas; entretanto, na associação 
com o DM, essas alterações são mais intensas e precoces34. 

Estudos mostraram que alterações nas células miocárdicas, 
nos capilares, e no interstício, que levam a disfunção sistólica 
e/ou diastólica, são muito mais pronunciadas em diabéticos 
com história de hipertensão35. Tanto o diabetes quanto a 
resistência a insulina levam a alterações nos mecanismos 
biomoleculares e estruturais. A incapacidade do miocárdio 
em metabolizar os piruvatos resulta em acumulação lipídica 

no músculo cardíaco e diminuição na captação da glicose 
pelos miócitos36. A hiperinsulinemia também está associada 
com o aumento dos níveis de ácidos graxos livres, aumento 
da atividade simpática, que são fatores que levam a hipertrofia 
cardíaca e a acúmulo de triglicérides intracelulares37. Porém, 
essas cadeias fisiopatológicas são acentuadamente exacerbadas 
quando os níveis pressóricos estão elevados, desencadeando 
outros mecanismos paralelos indutores de hipertrofia, fibrose 
e apoptose. Participa acentuadamente o estresse oxidativo, 
que promove expressão anormal dos genes e alterações na 
transdução do sinal, levando a morte de miócitos38. Outros 
distúrbios participam na agressão ao miocárdio, e entre eles 
a neuropatia autonômica e a disfunção mitocondrial comum 
ao diabetes são fatores adjuvantes na redução da formação 
de energia para um desempenho adequado do coração39. 
Esses aspectos de lesão cardíaca são os caminhos iniciais para 
o pleno desenvolvimento de miocardiopatia, com todos os 
atributos da insuficiência cardíaca40.

Metas Pressóricas, Glicêmicas e Lipídicas
As metas pressóricas recomendadas pela VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão1 são de 130/80 mmHg, 
independentemente da presença de complicações micro ou 
macrovasculares. Reduções mais rigorosas não demonstraram 
benefícios nessa população e não são recomendadas41. 

As metas glicêmicas recomendadas pelas diferentes 
sociedades científicas3,6 incluem o controle da glicemia de 
jejum, glicemia pós-prandial e da HbA1C2,42. Diferentes 
sociedades científicas divergem em relação a esses valores 
e sugere-se uma individualização conforme idade, presença 
de comorbidades, expectativa de vida e variabilidade da 
glicemia2,42. As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes6 

recomendam os seguintes valores:

Glicemia pré-prandial (mg/dL): < 110( tolerável até 130)
Glicemia pós-prandial (mg/dL): < 140 (tolerável até 160)
HbA1c (%): < 7  

Metas mais rígidas de HbA1C (6% a 6,5%) podem ser 
preconizadas em grupos especiais: curta duração da doença, 
longa expectativa de vida e na ausência de doença CV, desde 
que seguro ao paciente, e que não haja risco de hipoglicemia, 
pois recentemente tem sido reconhecida  a importância 
da memória metabólica e da variabilidade glicêmica nas 
complicações da doença. Por outro lado, metas menos rígidas 
de HbA1C (7,5% a 8%) são toleradas em idosos, pacientes 
com hipoglicemias frequentes, curta expectativa de vida, 
complicações cardiovasculares significativas e em pacientes 
com metas difíceis de serem atingidas mesmo após a utilização 
efetiva de múltiplos agentes, incluindo a insulina12,42.

As metas lipídicas na população diabética também 
diferem conforme recomendação de diferentes sociedades 
científicas (Tabela 2).

Já nos hipertensos, deve-se avaliar o risco CV individual e a 
orientação deve ser semelhante à população geral com relação 
à meta lipídica. Entretanto, a Diretriz Europeia43 considera que 
fatores de risco clássicos de grande expressão, entre os quais 
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se insere a hipertensão grave, constitui condição de alto ou 
muito alto risco para morte CV, merecendo apropriada meta 
de LDL-c (< 100 mg/dL), mesmo em prevenção primária da 
doença CV e sem DM. 

Tratamento Não Medicamentoso no DM e HA
O tratamento não medicamentoso da HA no diabético 

constitui-se basicamente em: redução do peso corporal, 
dieta hipossódica, exercícios físicos regulares, dieta rica em 
frutas e vegetais (dieta DASH), abandono do fumo e do 
consumo de álcool e tratamento da apneia obstrutiva do sono.  
A redução do peso é recomendada para todas as faixas etárias46.  
A diminuição da circunferência abdominal com a redução 
de peso se relaciona com o melhor controle da pressão 
arterial e de alguns parâmetros metabólicos como os lípides 
e a glicemia47. Alguns inibidores do apetite podem induzir 
aumento na pressão arterial, podendo, portanto, ser utilizados 
com cautela. Em pacientes com obesidade grave, a cirurgia 
bariátrica reduz a mortalidade e diminui a pressão arterial, 
bem como está associada a melhor controle do diabetes48. 

A eficácia da redução do conteúdo de sal na dieta em 
população específica de diabéticos não é conhecida, sendo 
as indicações nessa população baseadas nos estudos que 
incluíram hipertensos diabéticos e não diabéticos. 

Uma dieta com baixo teor de sódio promove rápida e 
importante redução de PA em hipertensos resistentes49. Apesar 
das diferenças individuais de sensibilidade, mesmo modestas 
reduções na quantidade de sal são, em geral, eficazes em 
reduzir a PA. A necessidade diária de sódio para os seres 
humanos é a contida em 5 g de cloreto de sódio ou sal de 
cozinha. O consumo médio do brasileiro corresponde ao 
dobro do recomendado49.

Naqueles pacientes que consomem álcool regularmente 
em alta dose é recomendável o aconselhamento para retirada 
total do consumo de álcool, visto que há interferência não 
somente no controle da pressão arterial, mas, especialmente, 
na glicemia.

Os exercícios aeróbios (isotônicos) complementados 
com exercícios resistidos diminuem a pressão arterial, 
sendo indicados não somente para o tratamento, como 
também para a prevenção da hipertensão arterial50. 
A quantidade de exercícios recomendada é de pelo menos 
cinco vezes por semana, 30 minutos de atividade física 
moderada de forma contínua ou acumulada. 

O uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas 
(CPAP) é o tratamento de escolha para os pacientes com 
apneia/hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) grave. Esse 
procedimento melhora os episódios de apneia/hipopneia e 
auxilia na correção dos distúrbios metabólicos (glicemia). 
Há indícios de que o uso desse dispositivo possa contribuir 
para o controle da pressão arterial, para o descenso da 
pressão durante o sono, para melhora da qualidade 
de vida e na redução dos desfechos cardiovasculares 
clinicamente relevantes51. A ingestão de álcool piora os 
episódios de apneia/hipopneia.

Tratamento Medicamentoso das 
Dislipidemias 

Nos diabéticos, as disl ipidemias habitualmente 
encontradas são hipertrigliceridemia, redução do HDL-C e 
aumento de partículas de LDL pequenas e densas. Os níveis 
absolutos de LDL-C, no entanto, são similares nos diabéticos 
e na população em geral45.No paciente hipertenso, não há 
particularidade no tipo de dislipidemia. Embora, com certa 
frequência não se encontrem níveis elevados de LDL-C, o 
tratamento está indicado para se atingir metas relacionadas 
ao risco elevado de eventos CV para os hipertensos com DM.

A estatina deve ser o medicamento de escolha para 
tratamento da hipercolesterolemia, enquanto os fibratos 
devem ser os fármacos preferíveis em situações de 
hipertrigliceridemia grave. Outras medicações disponíveis 
seriam niacina e ácidos graxos ômega-3 para tratamento 
adjuvante da hipertrigliceridemia e sequestradores de ácidos 
biliares e ezetimiba para tratamento da hipercolesterolemia.

Tabela 2 – Metas lipídicas e recomendações para a população hipertensa e diabética

DM1 e microalbuminúria ou doença renal crônica* Redução de LDL-C em pelo menos 30% (de forma independente ao valor basal de 
LDL-C)

DM2 COM doença CV*,†,‡,§ ou doença renal crônica*
LDL-C < 70 mg/dL 
(meta primária)*, †,‡,§

Colesterol não HDL < 100 mg/dL e Apo B < 80 mg/dL (metas secundárias)*

DM2 SEM doença CV com idade > 40 anos e pelo menos 1 fator de 
risco clássico ou marcador de lesão de órgão-alvo*

LDL-C < 70 mg/dL 
(meta primária)
Colesterol não HDL < 100 mg/dL e Apo B < 80 mg/dL (metas secundárias)

DM2 SEM doença CV com idade < 40 anos ou ausência de fatores ou 
marcadores de risco CV*

LDL-C < 100 mg/dL 
(meta primária)
Colesterol não HDL < 130 mg/dL e Apo B < 100 mg/dL (metas secundárias)

HDL-c (valores normais) ≥ 50 mg/dL ( mulheres) ≥ 40 mg dL (homens)

TG < 150 mg/dL

Modificado das *Recomendações da European Society of Cardiology (ESC) e European Atherosclerosis Society (EAS)43; †Recomendações da American Diabetes 
Association (ADA)2; ‡Recomendações da American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)44; §Recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)6 
e da Sociedade Brasileira de Cardiologia45; DM: Diabetes Mellitus; CV: cardiovascular; HDL-c: HDL colesterol; LDL-C: LDL colesterol; TG: Triglicerídeos
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Meta-análise de estudos com estatinas mostrou que 
para cada redução de 39 mg/dL de LDL-C observa–se 
redução de 12% na mortalidade total e de 19% na 
mortalidade CV52. O risco de eventos coronarianos 
também se reduz em 23% e o risco de AVE, em 17%2. 
Maior redução de LDL-C reduz os principais desfechos 
cardiovasculares em até 50%53. Meta-análise avaliando o 
tratamento da dislipidemia com estatinas em pacientes 
diabéticos mostrou redução de mortalidade global e 
cardiovascular e também de desfechos cardiovasculares, 
de maneira semelhante à população não diabética54. 

Assim, as estatinas se mostram fármacos efetivos para 
tratamento da dislipidemia em pacientes hipertensos 
ou diabéticos, apesar de recente alerta do FDA55 à sua 
prescrição, por causa do aumento de risco de diabetes. 
A pequena incidência de diabetes foi praticamente 
restrita a pacientes com disglicemia prévia, como os 
pré-diabéticos e as modificações glicêmicas foram 
discretas, mesmo entre os diabéticos.Com relação aos 
fibratos, meta-análise publicada no ano de 201056 mostrou 
redução de risco de evento cardiovascular global de 
10% e de evento coronariano de 13%, mas não existem 
dados específicos de meta-análise do uso de fibratos em 
população exclusiva diabética ou hipertensa. O estudo 
ACCORD Lipid41 envolveu diabéticos que receberam 
tratamento com sinvastatina associado com placebo 
ou fenofibrato. Nesse estudo, não houve redução 
de desfechos cardiovasculares com a associação de 
fenofibrato à sinvastatina. Mas, análise de subgrupos 
desse estudo evidenciou que indivíduos com níveis de 
triglicérides acima de 204 mg/dL concomitante a níveis de 
HDL-C abaixo de 34 mg/dL tiveram benefício como uso de 
fenofibrato. Outro grande estudo que envolveu diabéticos 
foi o estudo FIELD57, que demonstrou redução de 24% de 
infarto não fatal, 21% de revascularização coronariana e 
11% de eventos cardiovasculares globais. Nenhum desses 
estudos, no entanto, comprovou redução de mortalidade. 
Não existem, até o momento, estudos que avaliaram 
fibratos em população exclusivamente hipertensa, mas 
são considerados fármacos seguros, quando indicados, 
para o tratamento das dislipidemias58.

As metas terapêuticas, conforme recomendação nas 
diretrizes42,59,são diferentes para indivíduos diabéticos. 
A tabela 3 dispõe das indicações das estatinas em 
diabéticos.

Tratamento Medicamentoso do DM no 
Paciente Hipertenso

O algoritmo para o tratamento do DM é atualizado 
anualmente pela American Diabetes Association (ADA)59 
e, de acordo com o último posicionamento, recomenda-se 
metformina como fármaco de escolha desde que bem tolerado 
e na ausência de contraindicações60. Caso em três meses não se 
tenha obtido controle glicêmico efetivo, a associação de outros 
medicamentos faz-se necessária. A escolha do segundo fármaco 
deverá levar em consideração idade do paciente, expectativa 
de vida, complicações do DM, comorbidades significativas, 
tempo de doença, necessidade de controle de peso, risco 
de hipoglicemia e recursos disponíveis, sendo o custo um 
verdadeiro limitante. Associação de fármacos pode ser prescrita 
já ao diagnóstico, quando níveis glicêmicos mais elevados 
estiverem presentes61. Como terapia de segunda escolha, 
temos as tiazolidinedionas, representadas pela pioglitazona, os 
inibidores da DPP-4(inibidores da dipeptidyl peptidase-4), os 
agonistas do GLP-1(glucagon-like peptide-1), as sulfonilureias, 
além da insulina62. As glinidas e os inibidores da alfa glicosidase, 
representados pela acarbose, também representam opções 
menos validadas para tratamento do DM. Caso em três meses 
não ocorra bom controle glicêmico, devem-se associar fármacos 
e/ou insulina basal para se permitir melhor e rápido controle 
glicêmico e, caso isso não aconteça em três meses, a opção por 
terapia insulínica de múltiplas doses pode se fazer necessária. 
Conforme o posicionamento de 2012 da ADA/EASD, a escolha 
da terapêutica deve ser individualizada63.

A modificação do estilo de vida é capaz de promover 
redução de HbA1C semelhante ao uso de metformina 
ou sulfonilureia, da ordem de 1% a 2%. A monoterapia 
nem sempre é suficiente para o controle da hiperglicemia, 
assim como na HA a associação de diferentes fármacos é 
necessária para atingir um controle adequado da glicemia e 
da hemoglobina glicada (Figura 1)12.

Tratamento Medicamentoso da HA no DM
Em pacientes com DM e HA, o principal determinante dos 

benefícios cardiovasculares das medicações anti-hipertensivas 
é o nível de pressão atingido com o tratamento64. Embora 
o papel do controle da pressão arterial seja inquestionável, 
um número crescente de estudos sugere que algumas 
combinações medicamentosas têm vantagens na proteção de 
rins, vasos e coração, além do controle da pressão per se64. 

Tabela 3 – Indicações de estatinas em diabéticos

Recomendações

Indicação de estatina para DM COM doença CV
(independentemente dos níveis basais de LDL-c)*,†

Indicação de estatina para DM SEM doença CV
- Idade > 40 anos + um fator de risco (independentemente dos níveis basais de LDL-c)*

- Idade > 40 anos e LDL-c > 130 mg/dL†

- Idade < 40 anos + presença de outros fatores de risco CV ou longa duração de DM e LDL-c > 100 mg/dL*,†

modificado de *Recomendações da American Diabetes Association (ADA)59.
†Recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)42.
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Em pacientes diabéticos com PA entre 130-139 mmHg e 
80-89 mmHg a ADA recomenda modificações do estilo de 
vida por um tempo máximo de três meses. São peças-chave 
tanto para redução da glicemia quanto para um controle 
adequado da pressão, sobretudo a perda ponderal em 
obesos, e devem ser recomendadas para todos os diabéticos 
hipertensos. Se nesse período não houver redução 
adequada da pressão, o tratamento medicamentoso deve 
ser iniciado2.

Se os níveis de pressão arterial estiverem ≥ 140/90 mmHg, 
além de mudança de estilo de vida, o tratamento 
farmacológico deve ser iniciado imediatamente1,59. Nessas 
condições sugere-se que a meta de PA seja 130/80 mmHg, 
reforçada pelos resultados do estudo ACCORD59. Para 
essa meta ser atingida, é quase sempre necessário iniciar 
o tratamento anti-hipertensivo com dois ou mais fármacos 
de classes diferentes. Deve-se estratificar a presença de 
doença renal para se definir a melhor conduta1,59.

Vários estudos têm demonstrado os benefícios dos 
Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) e 
dos Bloqueadores do Receptor da Angiotensina (BRA) em 
hipertensos diabéticos portadores de microalbuminúria 
(30-300mg/24h)65. Essas classes são as de primeira escolha 
para o início do tratamento dos hipertensos diabéticos com 
alterações renais. 

Em diabéticos sem nefropatia instalada, estudos como o 
ALLHAT66 indicaram que outras classes de anti-hipertensivos 
além dos IECA, como diuréticos e Antagonistas dos 
Canais de Cálcio (ACC), têm efeito protetor similar em 
pacientes hipertensos e diabéticos, e podem ser usadas 
como primeira escolha para o tratamento nesse grupo de 
pacientes. Os BRA podem ser usados em pacientes que 
não toleram os IECA1. 

A VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão1 recomenda 
que em pacientes diabéticos sem nefropatia, todos os 
agentes anti-hipertensivos podem ser utilizados; no 

Figura 1 - Algoritmo para o controle glicêmico no DM. MET: metformina; TZD: tiazolidinedionas; DPP4: dipeptidyl peptidase-4;  αG1: alfa glicosidase; GLP1: glucagon-like 
peptide-1; SU: sulfonilureias; A1C: hemoglobina glicada.
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entanto, a associação de bloqueadores do sistema renina-
angiotensina com ACC pode ser vantajosa64. 

Na tabela 4 estão resumidas as considerações essenciais 
para o uso das principais classes de anti-hipertensivos em 
pacientes diabéticos. 

Recentemente destacou-se que algumas associações 
apresentam melhor perfil farmacológico que outras em DM, 
como a combinação de diuréticos com IECA, BRA ou ACC, 
a combinação de ACC e IECA ou BRA, e a combinação de 
ACC e betabloqueador72.  

Na tabela 5 estão descritas as principais orientações para 
o tratamento de hipertensos com diabetes.

Antidiabéticos Orais e Risco Cardiovascular
A segurança cardiovascular das Tiazolidinedionas (TZD) 

tem sido questionada73 e a rosiglitazona, isoladamente ou 
combinada, exibiu associação com infarto do miocárdio 
sem significância estatística quando comparada com a 
metformina74. O perfil de risco da pioglitazona parece mais 
favorável, possivelmente pela diminuição da inflamação na 
placa aterosclerótica, aumento do HDL-c e diminuição da 

proteína C-reativa de alta sensibilidade75. O documento 
da ADA/EASD aponta a metformina como droga útil na 
vigência de DAC, e a pioglitazona como modesta redutora 
de eventos cardiovasculares maiores e alertando para o 
aumento do risco de insuficiência cardíaca induzida por 
TZD em idosos com mais de 80 anos76. Na tabela 6 estão 
relacionados os principais fármacos, suas vantagens e 
desvantagens.

Aspectos Peculiares da Intervenção Vascular
Existem algumas peculiaridades nos pacientes com HA 

e DM, especialmente se os níveis pressóricos estiverem 
elevados no momento da intervenção acarretando aumento 
de complicações vasculares e não vasculares.

Em diabéticos, a doença arterial coronariana se 
manifesta de forma mais grave, com maior frequência 
de lesões multiarteriais, obstruções mais graves e difusas, 
menor calibre das artérias, maior prevalência de oclusões 
totais e de lesões de tronco, além de maior potencial 
trombogênico. Por esses motivos, embora a indicação de 
tratamento clínico, revascularização percutânea ou cirúrgica 

Tabela 4 – Anti-hipertensivos em hipertensos diabéticos

Classe de Anti-Hipertensivos Considerações

Diuréticos

• Diuréticos em baixas doses - efetivos em paciente com DM
• Estudo SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program) - clortalidona em baixas doses reduz 

taxas de eventos cardiovasculares em pacientes com DM67.
• Estabilizam função renal

IECA e BRA • Diminuem albuminúria e progressão da doença renal em diabéticos.

Antagonistas da Aldosterona • Reduzem proteinúria, pressão arterial e mortalidade em pacientes hipertensos diabéticos com ICC68.

Antagonistas dos Canais de Cálcio • Estudos (HOT, ALLHAT, Syst-Eur) demonstraram que os ACC reduzem taxas de eventos 
cardiovasculares e progressão da doença renal66,69

Antagonistas Alfa Adrenérgicos Central e Periférico

• Antagonistas alfa-adrenérgicos periféricos (doxazosina) não devem ser usados como primeira 
escolha (não tem efeito hipotensor tão eficaz66 e estudos evidenciaram aumento de eventos CV)70

• Alfabloqueadores - única classe de anti-hipertensivos que possui efeito positivo sobre 
sensibilidade a insulina.

• Antagonistas alfa-adrenérgicos de ação central podem ser usados como hipotensores em 
pacientes com DM.

Betabloqueador • Podem ser iniciados precocemente para aumentar cardioproteção71

IECA: Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina; BRA: Bloqueadores do Receptor da Angiotensina; DM: Diabetes Mellitus; ACC: Antagonistas dos Canais 
de Cálcio; ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva;  CV: cardiovascular.

Tabela 5 – Orientações para o tratamento da hipertensão no diabetes

Tratamento deve ser instituído rápida e efetivamente

Medidas não farmacológicas devem ser aplicadas e incentivadas

Na maioria dos pacientes iniciar o tratamento com dois agentes anti-hipertensivos

Atingir metas de redução da pressão arterial para níveis próximos de 130x80mmHg , com ou sem proteinúria >1g/L

Redução da pressão arterial é o objetivo principal para minimizar riscos cardiovasculares (utilizar todas as classes de anti-hipertensivos disponíveis para 
esta finalidade)

Quando existe lesão renal, o bloqueio do sistema renina angiotensina é indicado

Uso de betabloqueadores apresenta efeito adicional de cardioproteção

Controle dos distúrbios metabólicos deve ser rigoroso, e o uso de aspirina deve ser feito sempre que possível
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não seja substancialmente diferente entre diabéticos 
e não diabéticos, os resultados da revascularização 
percutânea são piores nos diabéticos, especialmente nos 
insulinodependentes e/ou com mau controle metabólico.

Enquanto o tratamento percutâneo de pacientes 
uniarteriais ou de baixa complexidade anatômica está 
claramente estabelecido na prática e substanciado por 
estudos que evidenciaram similaridade de resultados 
em comparação com o resultado cirúrgico, pacientes 
multiarteriais com anatomia complexa e risco clínico básico 
ainda têm a revascularização cirúrgica como recomendação 
primária de acordo com os estudos Syntax77 e ARTS II78.  

A taxa de sucesso angiográfico dos procedimentos 
percutâneos eletivos é semelhante entre diabéticos e não 
diabéticos. No entanto, os pacientes diabéticos têm maior 
risco de eventos que os não diabéticos, incluindo maior 
risco de morte, característica também observada nos 
procedimentos cirúrgicos. 

A hiperglicemia é situação que acentua a proliferação de 
células musculares lisas e fibroblastos que são marcadores 
histológicos do processo de reestenose. Influencia também 
negativamente na reatividade vascular, induzindo disfunção 
endotelial e plaquetária. Portanto, o controle metabólico 
rigoroso deve ser a norma.

A utilização de stents farmacológicos em diabéticos 
reduz significantemente a frequência de reestenose. 
Embora em grandes ensaios clínicos não tenha reduzido a 
frequência de morte ou infarto na população geral. Alguns 

Tabela 6 –Vantagens e desvantagens dos hipoglicemiantes orais

Drogas Vantagens Desvantagens

Metformina
Não hipoglicemiante
Não aumenta o peso

Diminui eventos cardiovasculares

Sulfonilureias
de 2ª geração Diminuem o risco microvascular

Hipoglicemiantes
Aumentam o peso

Atenuam o precondicionamento isquêmico do 
miocárdio

Tiazolidinedionas

Pioglitazona

Rosiglitazona

Não hipoglicemiantes
Aumentam o HDL-colesterol

Diminui eventos cardiovasculares (?)
Diminui os triglicerídeos

Aumentam o peso
Causam edema / ICC

Aumenta o LDL-colesterol
Aumenta a isquemia miocárdica ?

Inibidores da dipeptidilpeptidase  4 
(DPP4) Não hipoglicemiantes

Meglitinidas

Hipoglicemiantes
Aumentam o peso

Atenuam o precondicionamento isquêmico do 
miocárdio

Acarbose Diminui eventos cardiovasculares ? 

Insulinas Diminuem o risco microvascular
Hipoglicemiantes
Aumentam o peso

Injetáveis

*Adaptada de Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Patient-Centered Approach (Position Statement of the American Diabetes Association [ADA] and 
European Association for the Study of Diabetes [EASD], 2012) 12

registros e subestudos têm demonstrado redução desses 
eventos em diabéticos79.

Merecem atenção especial os pacientes diabéticos com 
disfunção renal. Em casos eletivos, adequada hidratação 
antes do procedimento, utilização do menor volume 
de contraste possível, além de contrastes com baixa 
osmolaridade ou isosmolares devem ser a regra com o 
objetivo de prevenir o desenvolvimento de nefrotoxicidade 
induzida por contraste. A administração de metformina 
deve ser suspensa 48horas antes do procedimento em razão 
do risco de desenvolvimento de acidose lática80.
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Resumo

Fundamento: O Brasil carece de registros multicêntricos publicados de síndrome coronariana aguda.

Objetivo: O Registro Brasileiro de Síndrome Coronariana Aguda é um estudo multicêntrico nacional com objetivo de 
apresentar dados representativos das características clínicas, e manejo e evolução hospitalares dessa síndrome. 

Métodos: Participaram 23 hospitais de 14 cidades. Foram elegíveis pacientes que se apresentaram com suspeita 
de síndrome coronariana aguda nas primeiras 24 horas, com quadro clínico sugestivo, associado a alterações 
eletrocardiográficas compatíveis e/ou marcadores de necrose. O seguimento foi realizado até o óbito ou a alta hospitalar.

Resultados: Entre os anos de 2003 e 2008, foram incluídos 2.693 pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda, 
sendo 864 (32,1%) mulheres. O diagnóstico final foi de angina instável para 1.141 (42,4%) pacientes, com mortalidade 
de 3,06% deles; de infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de ST para 529 (19,6%) pacientes, com mortalidade 
de 6,8% deles; e de infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST para 950 (35,3%) pacientes, com mortalidade 
de 8,1% deles; tiveram diagnóstico não confirmado 73 (2,7%) pacientes, com mortalidade de 1,36% deles. A mortalidade 
global foi de 5,53%. O modelo de regressão logística múltipla identificou o gênero feminino (OR=1,45), o diabetes 
melito (OR=1,59), o índice de massa corporal (OR=1,27) e a intervenção coronariana percutânea (OR=0,70) como 
fatores de risco de óbito, para demografia e intervenções. Um modelo para óbito por complicações maiores identificou 
choque cardiogênico/Edema Agudo de Pulmão (OR=4,57), reinfarto (OR=3,48), acidente vascular cerebral (OR=21,56), 
sangramento grave (OR=3,33), parada cardiorrespiratória (OR=40,27) e classe funcional de Killip (OR=3,37).

Conclusão: Os dados do Registro Brasileiro de Síndrome Coronariana Aguda não diferem de outros coletados fora 
do país. Seus achados poderão ajudar a promover um melhor planejamento e manejo do atendimento da síndrome 
coronariana aguda a nível público e privado (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):502-510).

Palavras-Chave: Síndrome Coronariana Aguda, Estudos Multicêntricos como Assunto, Registros de Doenças, Infarto do 
Miocárdio, Evolução Clínica.

Abstract
Background: Brazil lacks published multicenter registries of acute coronary syndrome.

Objective: The Brazilian Registry of Acute Coronary Syndrome is a multicenter national study aiming at providing data on clinical aspects, 
management and hospital outcomes of acute coronary syndrome in our country.

Methods: A total of 23 hospitals from 14 cities, participated in this study. Eligible patients were those who came to the emergency wards with 
suspected acute coronary syndrome within the first 24 hours of symptom onset, associated with compatible electrocardiographic alterations 
and/or altered necrosis biomarkers. Follow-up lasted until hospital discharge or death, whichever occurred first. 

Results: Between 2003 and 2008, 2,693 ACS patients were enrolled, of which 864 (32.1%) were females. T he final diagnosis was unstable angina 
in 1,141 patients, (42.4%), with a mortality rate of 3.06%, non-ST elevation acute myocardial infarction (AMI) in 529 (19.6%), with mortality of 
6.8%, ST-elevation AMI 950 (35.3%), with mortality of 8.1% and non-confirmed diagnosis 73 (2.7%), with mortality of 1.36%. The overall mortality 
was 5.53%. The multiple logistic regression model identified the following as risk factors for death regarding demographic factors and interventions: 
female gender (OR=1.45), diabetes mellitus (OR=1.59), body mass index (OR=1.27) and percutaneous coronary intervention (OR=0.70).  
A second model for death due to major complications identified: cardiogenic shock/acute pulmonary edema (OR=4.57), reinfarction (OR=3.48), 
stroke (OR=21.56), major bleeding (OR=3.33), cardiopulmonary arrest (OR=40.27) and Killip functional class (OR=3.37). 

Conclusion: The Brazilian Registry of Acute Coronary Syndrome data do not differ from other data collected abroad. The understanding of 
their findings may help promote better planning and management of acute coronary syndrome care in public and private health services 
(Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):502-510).

Keywords: Acute Coronary Syndrome; Multicenter Studies as Topic; Diseases Registries; Clinical Evolution.
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Introdução
No ano de 2010, as doenças do aparelho circulatório, terceira 

causa de internação hospitalar, com 210.046 internações por 
doença isquêmica do coração, foram responsáveis, no Brasil, 
por 29% das mortes, de um total de 1.133.761. O número 
absoluto de óbitos por doenças isquêmicas do coração naquele 
ano foi de 99.408 óbitos ou 52,11 óbitos/100 mil habitantes, 
e os óbitos por doenças cerebrovasculares foi de 99.159 ou 
51,98 óbitos/100.000 habitantes1. A prevalência da Doença 
Arterial Coronariana (DAC) na população adulta está estimada 
em 5 a 8%2.

Em 2010, foram registrados 79.954 óbitos associados à 
Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Esses números totalizam 
os óbitos por angina e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
correspondendo a 7,05% do total de óbitos no ano, ou 24,67% 
dos óbitos por doenças do aparelho circulatório1.

As SCA representam importante causa de internação, 
sendo o IAM, em 2009, a terceira causa de hospitalização 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Representou 10,2% das 
internações, número que ultrapassa 25% na população com 
mais de 50 anos de idade.

A principal fonte de cobertura de saúde no país é dada 
pelo SUS, sendo os planos de saúde responsáveis por 25,9% 
(Intervalo de Confiança de 95% - IC95% = 25,4-26,4) da 
população no ano de 2008. As SCA foram responsáveis pelo 
maior gasto com internações, correspondendo a um total de 
R$1,9 bilhão ou 19% do custo total com hospitalizações3.

Pelo SUS, em 2011, a estimativa de custo direto 
da SCA era de R$ 522.286.726,00, correspondendo a 
0,77% do orçamento total e, pelo Sistema Suplementar, 
de R$ 515.138.617,00, sendo os custos indiretos de 
R$ 2,8 bilhões, estimando-se em R$ 3,8 bilhões o custo total4.

O conhecimento do comportamento hospitalar dos 
pacientes com SCA é fundamental para a estratificação 
do risco hospitalar imediato e, a longo prazo, para os 
sobreviventes do episódio agudo, além de mostrar como estes 
pacientes são tratados em nosso meio.

Inúmeros registros internacionais de SCA têm sido 
publicados, alguns inclusive com participação de centros 
brasileiros5-8. Registros nacionais são escassos e incluíram 
pacientes de um único centro, não representativo da cultura 
nacional9. O Registro Brasileiro de Síndromes Coronariana 
Agudas (RBSCA), parcialmente apresentado em congressos 
nacionais10 e internacionais11, pretende preencher essa 
lacuna, municiando os interessados com tais informações 
em falta. Tem por objetivo apresentar os resultados de um 
volumoso registro nacional, multicêntrico, representativo das 
características, manejo e evolução hospitalar da SCA no país.

Métodos

Delineamento do estudo 
O RBSCA é um estudo prospectivo, nacional, multicêntrico, 

não financiado, delineado para captar as informações 
hospitalares de pacientes com suspeita de SCA, internados 
em serviço de emergência de hospitais convidados a participar 
do estudo, em distintas partes do território brasileiro, de 

modo a refletir o comportamento da SCA em hospitais com 
as características descritas adiante. Os hospitais convidados 
deveriam ter prévia experiência em estudos clínicos, assim 
como os investigadores principais, tradição na área de pesquisa.

Hospitais, investigadores e população 
Participaram do RBSCA 23 hospitais, localizados em 

14 cidades, sendo quatro privados, 15 filantrópicos e quatro 
públicos. Destes, seis não atendiam o SUS. Todos dispunham de 
unidade coronariana ou sala de emergência com monitorização 
eletrocardiográfica, laboratório de hemodinâmica e estavam 
capacitados a realizar procedimentos de intervenção 
coronariana percutânea e cirurgia cardíaca (Anexo 1).

Os investigadores principais tinham titulo de especialista20 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e/ou titulação 
acadêmica14.

A população alvo era composta pelos pacientes internados 
em serviço de emergência ou unidade coronariana com 
diagnóstico de SCA.

Elegibilidade
Foram elegíveis aqueles pacientes que se apresentassem 

para atendimento de emergência com suspeita de SCA, 
com quadro clínico sugestivo, associado a alterações 
eletrocardiográficas compatíveis e/ou marcadores de necrose 
alterados. Foram incluídos apenas pacientes com até 24 horas 
do início dos sintomas. O seguimento foi realizado até a alta 
hospitalar ou óbito, o que ocorresse primeiro.

Critérios de inclusão

Para IAM com Supradesnível de ST (IAMST):
• alterações definitivas de Eletrocardiograma (ECG) 

indicando IAMST: elevação persistente de ST (≥ 0,2 mV em 
duas derivações precordiais contíguas, ou ≥ 0,1 mV em pelo 
menos duas derivações de membro), ou novo bloqueio de 
ramo esquerdo, ou alterações de ECG indicando Infarto do 
Miocárdio posterior verdadeiro;

• elevação dos marcadores bioquímicos de necrose;

Para IAM sem Supradesnível de ST (IAMNST):
• alterações características no ECG compatíveis com 

isquemia (por exemplo: depressão ST ≥ 1 mm em pelo menos 
duas derivações adjacentes, ou inversão de onda T > 3 mm, 
ou qualquer alteração dinâmica no segmento ST, ou elevação 
transitória de ST);

• elevação dos marcadores bioquímicos de necrose.

Angina Instável (AI):
• alterações características no ECG compatíveis com 

isquemia (por exemplo: depressão ST ≥ 1 mm em pelo menos 
duas derivações adjacentes, ou inversão de onda T > 3 mm, 
ou qualquer alteração dinâmica no segmento ST, ou elevação 
transitória de ST).;

• ausência de elevação dos marcadores bioquímicos de 
necrose.
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Todos
consentimento informado assinado;
início dos sintomas sugestivos de SCA ≤ 24 horas.

Critérios de exclusão
Foram critérios para exclusão de pacientes deste estudo:
• idade inferior a 18 anos;
• admissão no hospital com sintomas suspeitos de 

apresentar uma SCA, porém não confirmada pela história 
clínica, exame físico e exames complementares (marcadores 
bioquímicos de necrose).

Coleta de dados
As informações foram recolhidas em formulário eletrônico 

e enviadas via internet ao Centro Coordenador, localizado no 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Esse formulário, com 
182 quesitos, abrangeu identificação, antecedentes pessoais, 
demografia, diagnóstico, evolução hospitalar, complicações, 
tratamento farmacológico, intervenções hospitalares e 
condições de alta. Quando detectadas discrepâncias em relação 
aos dados recebidos, era feito contato com Centro Investigador.

O Protocolo do Estudo foi aprovado pelos Comitês de 
Ética dos hospitais participantes, e os pacientes incluídos 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
conforme resolução no. 196 do Conselho Nacional de Saúde, 
de 10 de outubro de 1996.

Análise estatística
Fatores (medidas qualitativas) e covariáveis (medidas 

quantitativas) foram comparados na presença ou na ausência de 
óbito. As medidas qualitativas foram resumidas em estatísticas 
descritivas de frequências absoluta (n) e relativa (n), nas categorias 
nos grupos com ausência e presença de óbito. A associação 
isolada (univariada) entre essas medidas e o óbito foi avaliada 
por teste do qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher12. 
As medidas quantitativas (variáveis contínuas) foram expressas 
por mediana e intervalo interquartílico (IIQ) = (percentil 25 – 
percentil 75). Para a comparação isolada (univariada) dessas 
medidas entre os grupos, foram aplicados testes não paramétricos 
de Mann-Whitney13. Para melhor entender os preditores de risco 
de óbito, foram realizadas duas análises de modelos de regressão 
logística múltipla14: uma para identificar fatores da demografia e 
das intervenções hospitalares associadas, e outra para identificar 
a influência das complicações maiores no óbito. Efeitos ou 
diferenças foram considerados estatisticamente significativos 
quando encontrados valores de p < 0,05. Todas as análises 
estatísticas foram realizadas com auxílio do programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versão 19.

Resultados
Entre os anos de 2003 e 2008, foram incluídos 

2.693 pacientes com diagnóstico de SCA, sendo 864 (32,1%) 
mulheres. A mediana da idade foi de 63 anos. O diagnóstico 
final foi de AI para 1.141 (42,4%) pacientes, IAMNST para 
529 (19,6%), IAMST para 950 (35,3%) e diagnóstico não 
confirmado para 73 (2.7%).

A comparação das características basais entre sobreviventes 
e óbitos durante a internação hospitalar é apresentada na 
Tabela 1. As diferenças significativas das variáveis dos 
sobreviventes em relação ao que foram a óbito foram 
mediana da idade (62 versus 71 anos), gênero feminino 
(31,6 versus 41,6%), história familiar de DAC (29,5% versus 
44,5%), acidente vascular cerebral (4,9 versus 10,1%), ICC 
(7,2 versus 18,8%), diabetes melito (27,2 versus 38,3%), 
intervenção coronária percutânea (ICP) prévia (18,2 versus 
11,4%), frequência cardíaca (75 versus 82 bpm), pressão 
arterial sistólica (130 versus 120 mmHg), pressão arterial 
diastólica (80 versus 70 mmHg), índice de massa corpórea 
(26,1 versus 25,4), fração MB creatinoquinase do músculo 
cardíaco - CKMB (70.4 versus 12) e fração de ejeção 
(50 versus 55%).

Na Tabela 2, que analisa o uso de fármacos, observa-se 
que maior mortalidade esteve relacionada à utilização de 
betabloqueadores por via intravenosa (8,2 versus 16,8%), 
nitratos (66,4 versus 80,5 %), Heparina de Baixo Peso Molecular 
(HBPM) (55,0 versus 69,8%), tirofiban (10,4 versus 36,9%), 
amiodarona (6,8 versus 28,9%), lidocaína (2,3 versus 6,7%) 
e diuréticos (27,2 versus 52,3%). Houve redução na 
mortalidade relacionada ao uso de betabloqueadores orais 
(79,1 versus 38,9%); bloqueadores dos canais de cálcio 
(10,1 versus 4,7%); Heparina Não Fracionada (HNF) 
(31,3 versus 23,5%); clopidogrel (63,7 versus 49,7%); 
Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA) 
(67,3 versus 56,4%); IECA e/ou Bloqueadores dos Receptores de 
Angiotensina (BRA) (70,5 versus 57,7%) e estatinas (78,8 versus 
48,3%); além das associações aspirina, betabloqueadores orais 
e estatina (63,2 versus 22,1%) e aspirina, betabloqueadores 
orais, estatina e IECA (45,4 versus 16,1%).

A Tabela 3 analisa complicações/procedimentos associadas 
ao óbito: choque cardiogênico/edema pulmonar (3,5 versus 
75,8%), insuficiência cardíaca (7,75 versus 59,1%), Killip classe II 
(10,8 versus 14,0%); Killip classe III (2,8 versus 15,1%), Killip classe 
IV (1,7 versus 65,5%), disfunção ventricular esquerda moderada 
(22,0 versus 31,7%) e grave (8,9 versus 26,8%), IAM/novo IAM 
(1,4 versus 11,4%), angina recorrente (6,1 versus 14,1%), arritmias 
necessitando de tratamento (6,0 versus 53,7%), acidente vascular 
cerebral (0,5 versus 4,0%), sangramento maior (4,0 versus 22,8%), 
parada cardíaca (1,0 versus 62,4%), complicações mecânicas 
(0,4 versus 3,4%), cirurgia de revascularização miocárdica 
(10,9 versus 22,1%), marca-passo (1,4 versus 14,1%) e balão 
intra-aórtico (0,6 versus 7,4%). Estiveram associadas à sobrevida 
angiografia coronariana (85,1 versus 75,0%), função ventricular 
esquerda normal (38,9 versus 12,2%) e discreta (30,2 versus 29,3%) 
e intervenção coronariana percutânea (53,6 versus 36,8%).

O diagnóstico final mais frequente foi AI, seguido por 
IAMST e IAMNST, conforme observado na Tabela 4.

O modelo de regressão logística múltipla dos fatores da 
demografia e das intervenções hospitalares associadas ao 
óbito, apresentados na Tabela 5, mostrou aumento de risco do 
gênero feminino (OR = 1,45; IC95% = 1,16-1,81), diabetes 
melito (OR = 1,59; IC95% 1,27-1,98) e IMC (OR = 1,27; 
IC95% = 1,23-1,30) e fator protetor da intervenção 
coronariana (OR = 0,70; IC95% = 0,57-0,86). A Tabela 6 
mostra as estimativas do risco de óbito das complicações 
maiores intra-hospitalares: choque cardiogênico/EAP, reinfarto 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, sangramento grave, 
parada cardiorrespiratória e classe funcional de Killip.
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Tabela 1 - Características basais (I)

Vivos
(n = 2.544)

Óbitos
(n = 149)

Total
(n = 2.693) Valor de p

Idade

Média 62,4 (12,5%) 71,4 (12,0%) 62,9 (12,7%) < 0,001

Mediana 62 71 63

Mín-máx 20 - 105 40 - 104 20 - 105

Feminino 802 (31,6%) 62 (41,6%) 864 (32,1%) 0,011

Obesidade 726 (28,5%) 34 (22,8%) 760 (28,2%) 0,132

Tabagismo
Ex 889 (35,5%) 70 (47,6%) 959 (36,2%) 0,005

Atual 676 (27,0%) 26 (17,7%) 702 (26,5%)

Dislipidemia 1.166 (45,8%) 65 (43,6%) 1.231 (45,7%) 0,599

IAM prévio 659 (25,9%) 31 (20,8%) 690 (25,6%) 0,166

Angina 1.224 (48,1%) 77 (51,7%) 1.301 (48,3%) 0,397

Hipertensão arterial 1.770 (69,6%) 111 (74,5%) 1.881 (69,8%) 0,203

Histórico familiar de DAC 1.132 (44,5%) 44 (29,5%) 1.176 (43,7%) < 0,001

AVC 125 (4,9%) 15 (10,1%) 140 (5,2%) 0,006

Insuficiência cardíaca 184 (7,2%) 28 (18,8%) 212 (7,9%) < 0,001

Insuficiência renal crônica 156 (6,1%) 15 (10,1%) 171 (6,3%) 0,056

Diabetes melito 691 (27,2%) 57 (38,3%) 748 (27,8%) 0,003

ICP 463 (18,2%) 17 (11,4%) 480 (17,8%) 0,035

CRM 315 (12,4%) 12 (8,1%) 327 (12,1%) 0,116

Em tratamento farmacológico 1.110 (43,6%) 65 (43,6%) 1.175 (43,6%) 0,998

FC
Mediana 75 82 75 < 0,0001

IIQ 65 - 84 66,5 - 100 65 - 85

PA sistólica
Mediana 130 120 130 < 0,001

IIQ 120 - 150 100 - 140 120 - 150

PA diastólica
Mediana 80 70 80 < 0,001 < 0,001

IIQ 70 - 90 60 - 90 70 - 90

IMC
Mediana 26,13 25,4 26,12 0,026

IIQ 23,9 - 29 23,4 - 27,55 23,9 - 28,9

Troponina I
Mediana 1,23 1,0 1,2 0,204

IIQ 0,37 - 8,12 0,45 - 2 0,37 - 6,63

CKMB
Mediana 12 70,4 12,9 < 0,001

IIQ 5 - 59 15 - 145,5 5 - 62

FE
Mediana 75 87,5 78 0,212

IIQ 40 - 120 51,5 - 161,25 40 - 120

IAM: infarto agudo do miocárdio; DAC: doença arterial coronária; AVC: acidente vascular cerebral; ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de 
revascularização miocárdica; FC: frequência cardíaca; IIQ: intervalo interquartil; PA: Pressão Arterial; IMC: índice de massa corpórea; CKMB: fração MB creatinoquinase 
do músculo cardíaco; FE: fração de ejeção.

Discussão
Os registros clínicos constituem excelente oportunidade 

para avaliar a apresentação clínica, o comportamento, o 
tratamento e a evolução de uma doença e dos pacientes 
por ela afetados. Estudos clínicos randomizados, embora 
também forneçam informações clínicas, seguem critérios de 
inclusão específicos, limitando a amostra. Já nos registros, 

os pacientes não são selecionados e seus achados refletem 
com mais propriedade o chamado “mundo real”, no qual os 
cardiologistas trabalham e vivenciam sua rotina diária.

Nesta abordagem do banco de dados do RBSCA, 
procurou-se analisar, em conjunto, todo o espectro da SCA, 
sem individualizar os três quadros clínicos (AI, IAMNST e 
IAMST). Foram incluídos 2.693 pacientes e procurou-se 
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estabelecer a importância das principais variáveis analisadas 
e relacioná-las com as complicações e óbitos observados 
durante a internação.

Semelhante a outros registros contemporâneos de SCA, 
neste, a AI foi também o diagnóstico mais frequente (42%), 
com mortalidade de 3,06%, seguido pelo IAMST (35%), com 
mortalidade de 8,10%, IAMNST (20%), com mortalidade de 
6,80%, e diagnóstico não comprovado 2,7%, com mortalidade 
1,36%. A mortalidade global da SCA foi de 5,53%. 

Registro recente de um hospital nacional especializado 
identificou mortalidade hospitalar em AI/IAMNST de 4,8% e 
mortalidade no IAMST de 6,4%, sem diferença significativa 
entre esses diagnósticos9. Em outro registro nacional 
unicêntrico, que incluiu 411 pacientes, a mortalidade 
intra-hospitalar para angina instável foi de 4,1%, IAM de 
12,5% e total de 9,0%15.

No Brazilian Registry on Acute Coronary Syndromes 
(BRACE), foram analisadas as diferenças regionais sobre 
utilização de fármacos e terapêuticas de reperfusão 
(fibrinolíticos e angioplastia primária) em 1.150 pacientes16. 

O Registro Brasileiro da Prática Clínica em Síndromes 
Coronariana Agudas da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(ACCEPT-SBC) é um registro observacional, prospectivo, 
que visa documentar a prática clínica hospitalar da SCA 

efetivada em hospitais públicos e privados brasileiros. Incluiu 
24 hospitais e 2.475 pacientes com diagnóstico confirmado 
de SCA17,18. A Tabela 7 compara as principais diferenças 
disponíveis em relação ao Registro Brasileiro da Prática Clínica 
em Síndromes Coronariana Agudas da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (ACCEPT-SBC) e o RBSCA.

Embora uma comparação estatística não seja possível, 
devido aos dados do BRACE e ACCEPT-SBC não estarem 
disponíveis de maneira individualizada, as comparações 
numéricas disponíveis não apresentam grandes discordâncias 
(Tabela 7). Apenas as mortalidades no ACCEPT-SBC e 
RBSCA são diferentes (2,75 e 5,53%), respectivamente, 
provavelmente devido às características dos hospitais e 
pacientes, visto que apenas 50% dos hospitais do ACCEPT-SBC 
atendiam o SUS, enquanto no RBSCA esse número atingiu 
74%. No ACCEPT-SBC, a cinecoronariografia foi realizada 
em 80,6%, ICP em 50,8% e cirurgia de revascularização 
miocárdica (CRM) em 6,1%; no RBSCA, esses números foram 
de 84,5%, 52,7%, 11,6%, respectivamente.

No reg i s t ro  espanhol  Mascara19,  que inc lu iu 
7.923 pacientes, a mortalidade total hospitalar foi de 
5,7%, sendo na AI/IAMNST de 3,9%, no IAMST de 7,6% e 
na SCA não classificada de 8,8%. Dados do registro GRACE, 
de 2002, mostraram uma mortalidade hospitalar na AI 

Tabela 2 - Terapia farmacológica no hospital

Vivos
(n= 2.544)

Óbitos
(n = 149)

Total
(n = 2.693) Valor de p

Aspirina 2.405 (94,5%) 140 (94,0%) 2.545 (94,5%) 0,764

Betabloqueadores IV 209 (8,2%) 25 (16,8%) 234 (8,7%) < 0,001

Betabloqueadores orais 2.013 (79,1%) 58 (38,9%) 2.071 (76,9%) < 0,001

BCC 258 (10,1%) 7 (4,7%) 265 (9,8%) 0,030

Nitratos 1.688 (66,4%) 120 (80,5%) 1.808 (67,1%) < 0,001

HNF 795 (31,3%) 35 (23,5%) 830 (30,8%) 0,046

HBPM 1.399 (55,0%) 104 (69,8%) 1.503 (55,8%) < 0,001

Abcximab 58 (2,3%) 4 (2,7%) 62 (2,3%) 0,775

Tirofiban 264 (10,4%) 55 (36,9%) 319 (11,8%) < 0,001

Clopidogrel 1.621 (63,7%) 74 (49,7%) 1.695 (62,9%) 0,001

Ticlopidina 281 (11,0%) 9 (6,0%) 290 (10,8%) 0,055

IECA 1.713 (67,3%) 84 (56,4%) 1.797 (66,7%) 0,006

BRA 119 (4,7%) 6 (4,0%) 125 (4,6%) 0,714

IECA/BRA 1.793 (70,5%) 86 (57,7%) 1.879 (69,8%) 0,001

Estatinas 2.004 (78,8%) 72 (48,3%) 2.076 (77,1%) < 0,001

Amiodarona 174 (6,8%) 43 (28,9%) 217 (8,1%) < 0,001

Lidocaína 58 (2,3%) 10 (6,7%) 68 (2,5%) 0,004 

Diuréticos 692 (27,2%) 78 (52,3%) 770 (28,6%) < 0,001

Aspirina + betabloqueadores orais + estatina 1.608 (63,20%) 33 (22,10%) 2.545 (60,90%) < 0,001

Aspirina + betabloqueadores orais + estatina + IECA 1.155 (45,40%) 24 (16,10%) 1.179 (43,80%) < 0,001

IV: via intravenosa; BCC: bloqueador dos canais de cálcio; HNF: heparina não fracionada; HBPM: heparina de baixo peso molecular; IECA: inibidor da enzima de 
conversão da angiotensina; BRA: bloqueador dos receptores de angiotensina.
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Tabela 3 - Complicações hospitalares

Vivos
(n = 2.544)

Óbitos
(n = 149)

Total
(n = 2.693) Valor de p

Choque cardiogênico/edema pulmonar 88 (3,5%) 113 (75,8%) 201 (7,5%) < 0,001

Insuficiência cardíaca 196 (7,75) 88 (59,1%) 284 (10,5%) < 0,001

IAM/novo IAM 36 (1,4%) 17 (11,4%) 53 (2,0%) < 0,001

Angina recorrente 155 (6,1%) 21 (14,1%) 176 (6,5%) < 0,001

Arritmias necessitando de tratamento 153 (6,0%) 80 (53,7%) 233 (8,7%) < 0,001

AVC 13 (0,5%) 6 (4,0%) 19 (0,7%) < 0,001

Sangramento maior 101 (4,0%) 34 (22,8%) 135 (5,0%) < 0,001

Parada cardíaca 26 (1,0%) 93 (62,4%) 119 (4,4%) < 0,001

Complicações mecânicas 9 (0,4%) 5 (3,4%) 14 (0,5%) 0,001

Angiografia coronária 2.148 (85,1%) 111 (75%) 2.259 (84,5%) 0,001

Função VE

Normal 728 (38,9%) 10 (12,2%) 738 (37,8%) < 0,001

Média 566 (30,2%) 24 (29,3%) 590 (30,2%)

Moderada 412 (22,0%) 26 (31,7%) 438 (22,4%)

Severa 166 (8,9%) 22 (26,8%) 188 (9,6%)

ICP 1.279 (53,6%) 49 (36,8%) 1.328 (52,7%) < 0,001

CRM 273 (10,9%) 33 (22,1%) 306 (11,6%) < 0,001

Marca-passo 36 (1,4%) 21 (14,1%) 57 (2,1%) < 0,001

BIA 15 (0,6%) 11 (7,4%) 26 (1,0%) < 0,001

Killip

Classe I 1.839 (81,0%) 12 (8,6%) 1.851 (76,9%) < 0,001

Classe II 318 (14,0%) 15 (10,8%) 333 (13,8%)

Classe III 63 (2,8%) 21 (15,1%) 84 (3,5%)

Classe IV 39 (1,7%) 91 (65,5%) 130 (5,4%)

IAM: infarto agudo do miocárdio; AVC: acidente vascular cerebral; VE: ventrículo esquerdo; ICP: intervenção coronária percutânea; CRM: cirurgia de revascularização 
miocárdica; BIA: balão intra-aórtico.

Tabela 4 - Diagnóstico final

Diagnóstico de alta Vivos
(n = 2.544)

Óbitos
(n = 149)

Total
(n = 2.693)

Valor de p

Angina instável 1.106 (43,7%) 35 (23,5%) 1.141 (42,4%) < 0,001

IAMNST 493 (19,4%) 36 (24,2%) 529 (19,6%)

IAMST 873 (34,3%) 77 (51,7%) 950 (35,3%)

Não-confirmado 72 (2,83%) 1 (0,67%) 73 (2,71%) 

IAMNST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST; IAMST: infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST.

de 3%, IAMNST de 5% e no IAMST de 7%. No registro 
norte-americano Action20, que incluiu 22.025 com IAMST, 
a mortalidade hospitalar foi de 6,0% e, no IAMNST, que 
incluiu 32.741 pacientes, a mortalidade foi de 4,0%. Esses 
dados mostraram um alinhamento dos achados do RBSCA 
com outros registros.

No RBSCA, os riscos mais frequentemente associados 
ao aparecimento da SCA e que tiveram prevalência > 40% 
foram hipertensão arterial, angina prévia, dislipidemia, 

história familiar de DAC e tratamento farmacológico para 
DAC. Outras condições basais associadas à mortalidade, 
embora menos frequentes (< 40%), foram: gênero 
feminino, tabagismo (negativa), acidente vascular cerebral, 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, diabetes 
melito, intervenção coronariana percutânea. Frequência 
cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica, IMC e 
diagnóstico de alta estiveram associados a uma maior 
mortalidade hospitalar.
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Tabela 6 - Resultados do modelo logístico para complicações maiores associadas ao óbito

Complicações
Efeito Erro padrão OR IC95% OR Valor de p

Inferior Superior

Choque cardiogênico/EAP 1,519 0,350 4,57 2,30  9,06 < 0,001

Reinfarto do miocárdio 1,248 0,536  3,48 1,22  9,95  0,020

Acidente vascular cerebral 3,071 0,764 21,56 4,82 96,47 < 0,001

Sangramento grave 1,202 0,417  3,33 1,47  7,53  0,004

Parada cardiorrespiratória 3,696 0,384 40,27 18,99 85,40 < 0,001

Classificação de Killip 1,214 0,141  3,37 2,56  4,44 < 0,001

Constante -6,873 0,412 0,00 < 0,001

OR: razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%; EAP: edema agudo de pulmão.

As complicações relacionadas ao óbito foram: choque 
cardiogênico/edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, 
novo infarto, angina recorrente, arritmias necessitando 
tratamento, acidente vascular cerebral, sangramento maior, 
parada cardíaca e complicações mecânicas. Aqueles que 
necessitaram de cirurgia de revascularização miocárdica, 
marca-passos e balão intra-aórtico (possivelmente casos de 
maior gravidade), também foram à óbito com maior frequência. 
A intervenção coronariana percutânea comportou-se como 
procedimento protetor.

Dos fármacos de uso intra-hospitalar, destacaram-se 
como mais frequentemente utilizados a aspirina, os 
betabloqueadores, os nitratos, o clopidogrel, as heparinas, 
as estatinas e os IECA. Fizeram uso da associação aspirina, 
betabloqueadores orais e estatina 60,9%, enquanto 43,8% 
associaram IECA a esses medicamentos. Redução na 
mortalidade esteve associada ao uso de betabloqueadores 
orais, bloqueadores dos canais de cálcio, HNF, clopidogrel, 
IECA, estatinas, associação aspirina, betabloqueadores 
orais e estatina e associação aspirina, betabloqueadores 
orais, estatina e IECA. Essas duas associações são padrões 
no tratamento da SCA, sendo a associação com IECA mais 
utilizada na presença de disfunção ventricular esquerda. 
A mortalidade foi significativamente maior nos que 
receberam betabloqueadores por via intravenosa, nitratos, 
tirofiban, amiodarona e lidocaína, diuréticos. Neste tipo 
de estudo, é difícil caracterizar-se medicações como 

protetoras ou não. A indicação de determinados fármacos, 
como diuréticos e antiarrítmicos, está, muitas vezes, 
associada a gravidade do quadro clínico. Observa-se 
que a orientação terapêutica tem seguido as orientações 
preconizadas pelas diretrizes nacionais21,22.

Limitações do registro
Embora os investigadores convidados fossem todos experientes 

em pesquisa clinica (Anexo 1) não houve monitorização nem 
auditoria local para verificação das informações, pela falta de 
recursos financeiros. Todas as informações coletadas foram 
relatadas pelos serviços participantes. Apenas dados discrepantes 
ou faltantes foram averiguados.

Os hospitais participantes, concentrados , nas Regiões Sul e 
Sudeste, são hospitais terciários, equipados para procedimentos 
de intervenção, percutânea ou cirúrgica, representando um 
perfil diferenciado para o atendimento da SCA. 

Embora solicitado que a inclusão fosse contínua, é possível 
que isso não se tenha ocorrido, assim como podem não ter 
sido incluídos aqueles que faleceram no atendimento inicial.

Implicações clínicas
O RBSCA é um registro robusto, com uma amostra 

significativa de pacientes com SCA internados em 
23 hospitais brasileiros. Esse registro se preocupou em 
identificar a totalidade de pacientes internados, fugindo 

Tabela 5 - Resultados do modelo logístico para variáveis da demografia e das intervenções hospitalares associadas ao óbito

Global
Efeito Erro Padrão OR IC95% OR Valor de p

   Inferior Superior  

Gênero feminino 0,370 0,113 1,45 1,16 1,81  0,001

Diabetes 0,463 0,113 1,59 1,27 1,98 < 0,001

Intervenção coronária percutânea -0,361 0,106 0,70 0,57 0,86  0,001

Índice de massa corpórea 0,237 0,015 1,27 1,23 1,30 < 0,001

Constante -7,420 0,413 0,00

OR: razão de chance; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
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Tabela 7 - Principais dados comparativos dos registros multicêntricos brasileiros em síndrome coronária aguda

ACCEPT-SBC BRACE RBSCA

Total 2.475 1.150 2.693

Idade média (a) 64-65-61  63,6 62,9

Gênero masculino (%) 67,8 63,7 67,9

Antecedentes HAS (%) 69,5 69,8

DM (%) 30,8 25 27,8

História Familiar (%) 48 43,7

Ex-tabagista (%) 28,4 36,2

Tabagista (%) 29,5 26,5

ICP (%) 23,7 13,6 17,8

CRM (%) 11,7 10 12,1

AVC (%) 7,7 5,9 5,2

IRC (%) 3,2 6,3

Tratamento hospitalar Aspirina (%) 92,5 86 94,5

Clopidogrel (%) 68 50,1 62,9

Betabloqueador (%) 77,1 69,8 76,9

IECA/BRA (%) 67,2 69,8

Estatina (%) 89,4 78,7 77,1

Diagnóstico Angina instável (%) 31,7 42,4

IAMNST (%) 34,9 19,6

IAMST (%) 33,4 35,3

Evolução Óbito 2,75 5,53

Reinfarto 3,1 2,0

AVC 0,65 0,7

ACCEPT-SBC: Registro Brasileiro da Prática Clínica em Síndromes Coronárias Agudas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (ACCEPT-SBC); BRACE: Brazilian 
Registry on Acute Coronary Syndromes; RBSCA: Registro Brasileiro de Síndromes Coronárias Agudas; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melito; ICP: 
insuficiência coronária percutânea; CRM: cirurgia revascularização miocárdica; AVC: acidente vascular cerebral; IRC: insuficiência renal crônica; IECA: inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina; BRA: bloqueadores dos receptores de angiotensina; IAMNST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de ST; IAMST: 
infarto agudo do miocárdio com supra de ST; AVC: acidente vascular cerebral.

da individualização unitária dessa síndrome, o que poderia 
comprometer resultados, pela dificuldade muitas vezes 
encontrada na caracterização diagnóstica. Os dados foram 
coletados por via da internet, uniformizando as informações e 
evitando erros frequentemente cometidos pela coleta escrita. 
Por serem terciários os hospitais participantes, tais dados 
devem refletir o que de melhor se faz para o tratamento 
desses pacientes em nosso meio.

Conclusão
Esse registro de SCA anteriormente teve seus achados parciais 

divulgados tanto a nível nacional10,20 como internacional11,21. 
Seus resultados, embora com as habituais limitações de 
comparações, não diferem de dados coletados em outros 
registros, dentro e fora do país, sendo consistentes com estes.

O entendimento de seus achados pode ajudar no 
mapeamento de nossas inconsistências e na melhoria do 
planejamento do atendimento público e privado da SCA.

Anexo 1 - Hospitais, inclusões e investigadores
Bahia: Salvador - Fundação Bahiana de Cardiologia (24) (A 

Rabelo Jr, E C Porto); Hospital Português (19) (M S Teixeira, J P 
Esteves). Minas Gerais: Belo Horizonte - Hospital Socor (2) (L R A 
Castro, J C F Garcia); Hospital Madre Tereza (173) (R L Marino, 
B C A Marino); Juiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia de 
Juiz de Fora (567) (A J Muniz). Pará: Belém - Fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (450) (H J L Reis, M 
S Carneiro). Paraná: Maringá - Hospital Santa Rita - Associação 
Beneficente Bom Samaritano (73) (R D Mora Jr, E K Hayashi); 
Curitiba - Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (192) 
(P R F Rossi, C M C Branco). Pernambuco: Recife - Hospital 
Agamenon Magalhães (11) (J B M X Moraes Jr); Real Hospital 
Português (S T Montenegro) (9) . Rio de Janeiro: Rio de Janeiro - 
Hospital Barra D`Or (48) (A C B S Figueiredo, M A N Rati). Rio 
Grande do Sul: Passo Fundo - Hospital São Vicente de Paulo (19) 
(R T Tumelero, N T Duda); Porto Alegre - Hospital Mãe de Deus 
(30) (CP Jaeger, E R Manenti); Hospital São Francisco – ISCMPA 
(6) (P E Leães, C Blacher); Hospital São Lucas de PUCRS (104) 
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Resumo

Fundamento: Há poucas publicações sobre a correlação entre escores de risco e anatomia coronária na síndrome 
coronária aguda (SCA). 

Objetivo: Correlacionar os escores de risco com a gravidade da lesão coronária na SCA sem supra de ST.

Métodos: Foram analisados 582 pacientes entre julho de 2004 e outubro de 2006. Avaliou-se a correlação entre os 
escores de risco TIMI, GRACE hospitalar e em seis meses com lesão coronária ≥ 50%, por método não paramétrico de 
Spearman. Modelo de regressão logística múltipla foi realizado para determinar a habilidade preditiva dos escores em 
discriminar quem terá ou não lesão coronária ≥ 50%. 

Resultados: Foram 319 (54,8%) homens e a média de idade era 59,9 (± 10,6) anos. Correlação positiva foi observada 
entre a pontuação dos escores de risco e lesão coronária ≥ 50% (escore de risco TIMI r = 0,363 [p < 0,0001]; escore 
GRACE hospitalar r = 0,255 [p < 0,0001]; escore GRACE em seis meses r = 0,209 [p < 0,0001]). A área sob a curva 
ROC de cada escore para discriminar quem terá ou não lesão coronária ≥ 50% foi: TIMI = 0,704 [IC 95% 0,656-0,752; 
p <0,0001]; GRACE hospitalar = 0,623 [IC  95% 0,573-0,673; p < 0,0001]; GRACE em seis meses = 0,562 [IC 95% 
0,510-0,613; p = 0,0255]. Na comparação entre as áreas sob a curva ROC, tem-se: TIMI versus GRACE hospitalar: 
p = 0,01; TIMI versus GRACE em seis meses: p < 0,0001; GRACE hospitalar versus GRACE em seis meses: p = 0,0461. 

Conclusão: Os escores de risco se correlacionam com a gravidade das lesões coronárias, sendo o escore de risco TIMI 
o que demonstrou melhor habilidade preditiva (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):511-517).

Palavras-chave: Fatores de Risco, Vasos Coronários / anatomia & histologia, Síndrome Coronariana Aguda, Prognóstico.

Abstract
Background: The literature lacks studies regarding the correlation between risk scores and coronary anatomy in acute coronary syndrome (ACS). 

Objective: Correlate risk scores with the severity of the coronary lesion in ACS with non-ST elevation.

Methods: A total of 582 patients were analyzed between July 2004 and October 2006. The correlation between TIMI risk scores and GRACE 
(hospital and six months) scores was performed for patients with coronary lesion ≥ 50%, using Spearman’s non-parametric method. Multiple 
regression logistics was used to determine the predictive ability of the scores to discriminate who will have a coronary lesion ≥ 50%. 

Results: Most subjects were male (319 [54.8%]), mean age of 59.9 (± 10.6) years. A positive correlation was observed between risk scores and 
coronary lesion ≥ 50% (TIMI r = 0.363 [p < 0.0001]; hospital GRACE r = 0.255 [p < 0.0001]; GRACE at six months r = 0.209 [p < 0.0001]). 
The area under the ROC curve for each score to discriminate who will have a coronary lesion ≥ 50% was: TIMI = 0.704 [CI 95% 0.656-0.752; 
p <0.0001]; hospital GRACE = 0.623 [CI 95% 0.573-0.673; p < 0.0001]; GRACE at six months= 0.562 [CI 95% 0.510-0.613; p = 0.0255]. 
Comparing the areas under the ROC curve, it was found: TIMI versus hospital GRACE: p = 0.01; TIMI versus GRACE at six months: p < 0.0001; 
hospital GRACE versus GRACE at six months: p = 0.0461. 

Conclusion: Risk scores correlate with the severity of coronary lesions, and the TIMI risk score showed the best predictive ability (Arq Bras 
Cardiol. 2013;100(6):511-517).

Keywords: Risk Factors; Coronary Vessels / anatomy & histology; Acute Coronary Syndrome; Prognosis.
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Santos e cols.
Escores de risco e anatomia coronária

Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):511-517

Introdução
A doença cardíaca isquêmica é uma das principais causas 

de óbito no mundo. Segundo os dados do Heart Disease and 
Stroke Statistics1, aproximadamente 2.300 norte-americanos 
morrem de doença cardiovascular por dia, e sua agudização 
sob a forma de síndrome coronária aguda (SCA) é a responsável 
pelo maior número.

Pacientes que se apresentam com SCA sem supra de 
ST (SST [infarto agudo do miocárdio sem SST ou angina 
instável]) estão sob risco de eventos adversos, como morte 
ou infarto recorrente. Os escores de risco foram criados e são 
recomendados pelas diretrizes nacionais2 e internacionais3 
para a identificação de pacientes com maior probabilidade 
para a ocorrência de eventos adversos, com recomendação 
para tratamento mais intensivo e cinecoronariografia precoce 
nessa população.

O escore de risco TIMI4 tem sua validade comprovada na 
predição de morte e eventos isquêmicos em pacientes com 
SCA sem SST. É composto por sete variáveis independentes 
relacionadas à ocorrência de morte, (re)infarto ou 
revascularização miocárdica (RM) urgente por isquemia 
recorrente em até 14 dias da apresentação, com a vantagem 
de ser facilmente calculável e reprodutível no mundo real.

Os escores de risco GRACE5,6 (Global Registry of Acute 
Coronary Events), que foram desenvolvidos com base no banco 
de dados do registro GRACE, têm como objetivo apresentar 
um método simples e aplicável a todas as formas de SCA 
(com ou sem SST). O desfecho clínico foi, respectivamente, 
mortalidade por todas as causas, hospitalar ou em 180 dias, 
para o escore GRACE hospitalar e em seis meses.

Apesar do bom desempenho em discriminar quem terá ou 
não maior chance de eventos adversos, a literatura carece de 
estudos que demonstrem a correlação entre os escores de risco 
e a magnitude das lesões coronárias à cinecoronariografia.

O objetivo desta pesquisa é avaliar a correlação entre 
os escores de risco TIMI, GRACE hospitalar e GRACE 
em seis meses com a gravidade das lesões coronárias à 
cinecoronariografia durante a internação em pacientes com 
SCA sem SST.

Métodos

População do estudo
Foram analisados prospectivamente 582 pacientes 

consecutivos com diagnóstico clínico de SCA sem SST 
admitidos de 1º de julho de 2004 a 31 de outubro de 2006 
submetidos à cinecoronariografia durante a internação, 
no pronto-socorro de um centro terciário em cardiologia.  
Os pacientes eram elegíveis se apresentassem idade igual 
ou superior a 18 anos e sintomas consistentes com isquemia 
coronária aguda dentro das últimas 48 horas. Foram 
excluídos aqueles com angina instável secundária, presença 
de alterações confundidoras do eletrocardiograma (ECG) da 
admissão (ritmo de marca-passo, fibrilação atrial, bloqueios de 
ramo), pacientes com suspeita de infarto com SST em evolução 
ou antecedente de cirurgia de revascularização miocárdica. 
Durante a internação, os pacientes foram acompanhados 

por meio de visitas médicas no pronto-socorro, na unidade 
coronária ou na enfermaria e, posteriormente, após a alta 
hospitalar em 14 e 180 dias, por contato telefônico, para 
verificação da presença ou não dos desfechos clínicos 
específicos de cada escore. Os escores de risco TIMI e GRACE 
(hospitalar e em seis meses) foram aplicados na população 
para os seus respectivos eventos adversos.

O comitê de ética em pesquisa local aprovou o protocolo 
do estudo, e todos os pacientes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Cinecoronariografia
Para analisar a correlação entre os escores de risco e a 

anatomia coronária foram avaliadas lesões ≥ 50% em tronco 
da coronária esquerda, coronária descendente anterior (ou 
em seus ramos diagonais), circunflexa (ou em seus ramos 
marginais) e coronária direita.

Análise estatística
A análise estatística foi feita por meio do programa SPSS for 

Windows versão 13,0 SPSS Institute, Chicago, Illinois.
A s  v a r i á ve i s  con t í nua s  s ão  de s c r i t a s  como 

médias ± desvio-padrão e as variáveis categóricas como 
frequências simples ou relativas.

Para avaliar a correlação entre a gravidade das lesões 
coronárias e os escores de risco TIMI, GRACE hospitalar e 
em seis meses, foi utilizado o método não paramétrico de 
Spearman7. Correlações foram consideradas significativas 
quando o nível descritivo do teste foi < 0,05 (p < 0,05).

A habilidade preditiva dos escores de risco em discriminar 
quem terá ou não possibilidade de lesão coronária ≥ 50% 
foi determinada inicialmente pela análise univariada por 
meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney7. Após a 
identificação de diferenças significativas dos escores entre os 
grupos com e sem lesão coronária ≥ 50%, o poder preditivo 
independente dos escores foi avaliado pela estatística C 
(área sob a curva ROC)8. Posteriormente, as estatísticas 
C dos escores de risco foram comparadas pela fórmula 

, onde r é o coeficiente de

 
correlação entre as áreas9.

Resultados

Análise exploratória dos dados
Um total de 1.027 pacientes foi admitido com SCA 

sem SST no período. Destes, 734 foram submetidos à 
cinecoronariografia, pela qual foram excluídos da análise 
aqueles com antecedente de RM cirúrgica. Portanto, 
582 pacientes corresponderam à população do estudo. 
Os dados da Tabela 1 trazem as características basais da 
população estudada.

Foram 319 homens (54,8%) e a média de idade foi de 
59,8 anos (± 10,6). O fator de risco para doença arterial 
coronária mais frequente foi hipertensão arterial sistêmica, 
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seguida de dislipidemia. Na internação, 179 pacientes (30,8%) 
apresentaram IAM sem SST; 383 pacientes (65,8%), angina 
instável III B; 20 pacientes (3,4%), angina instável III C da 
classificação de Braunwald10.

Os pacientes foram amplamente medicados com 
betabloqueador (92,4%), ácido acetilsalicílico (98,1%), 
nitroglicerina endovenosa (94,3%), antitrombínicos (89,8%), 
tienopiridínicos (90,5%), inibidor da enzima conversora 
da angiotensina (86,4%) e estatina (93,5%). A intervenção 
coronária percutânea (ICP) foi indicada em 199 pacientes 
(34,2%) e a cirurgia de RM em 104 (17,9%). O procedimento 
de revascularização miocárdica (cirurgia ou ICP) foi realizado 
durante a internação inicial em 263 pacientes (45,2%).

Durante a internação, 12 pacientes morreram (2,1%), 
o que correspondeu ao evento do escore de risco GRACE 
hospitalar, 54 (9,3%) apresentaram o evento composto do 
escore de risco TIMI em 14 dias (morte, [re]infarto ou RM 
urgente por isquemia recorrente) e 24 (4,1%) morreram em 
até 180 dias, correspondendo ao evento do escore de risco 
GRACE em seis meses.

Para cada paciente foi calculada a pontuação dos escores 
de risco TIMI, GRACE hospitalar e GRACE em seis meses. 
Nos dados da Tabela 2 observam-se as frequências simples 
e relativas dos principais achados da cinecoronariografia de 
571 pacientes que tinham os dados completos.

Correlação positiva foi observada entre a pontuação dos 
escores de risco e lesão coronária ≥ 50% (escore de risco TIMI 
r = 0,363 [p < 0,0001]; escore GRACE hospitalar r = 0,255 
[p < 0,0001]; escore GRACE em seis meses r = 0,209 
[p < 0,0001]).

Na comparação entre a média da pontuação de cada escore 
de risco e a presença ou não de lesão coronária, observa-se 
que em todos os modelos de estratificação de risco a média 
da pontuação foi significativamente maior nos pacientes com 
pelo menos uma lesão coronária ≥ 50% (Tabela 3).

Na análise de regressão logística múltipla, representada 
pela estatística C (área sob a curva ROC), foi determinada 
a habilidade preditiva dos escores de risco em discriminar 
quem terá ou não lesão coronária ≥ 50% (estatística C: 
escore de risco TIMI = 0,704; intervalo de confiança [IC] 95%  
0,656-0,752, p < 0,0001; escore GRACE hospitalar = 0,623; 
IC 95% 0,573-0,673, p < 0,0001; escore GRACE em seis 
meses = 0,562; IC 95% 0,510-0,613, p= 0,0255) - Gráfico 1. 

Na comparação entre as áreas sob a curva ROC, tem-se: 
TIMI versus GRACE hospitalar: p = 0,0111; TIMI versus 
GRACE em seis meses: p < 0 ,0001; GRACE hospitalar versus 
GRACE em seis meses: p = 0,0461.

Discussão
Em decorrência da natureza heterogênea da população 

de pacientes com SCA sem SST, há ampla variação do 
risco para a ocorrência de óbito ou eventos isquêmicos 
recorrentes4,11-15.  Pelo conhecimento mais profundo 
da fisiopatologia dessa síndrome, caminha-se para 
um refinamento e, portanto, melhor desempenho na 
avaliação prognóstica. Para a realização da estratificação 
de risco, dispõem-se, atualmente, de variáveis prognósticas 

independentes e dos modelos de estratificação de risco. 
O foco principal nessa estratégia é avaliar a probabilidade 
de ocorrência de eventos adversos, em especial morte ou 
(re)infarto, analisando dados da história clínica, do exame 
físico, do ECG e os marcadores de necrose miocárdica. 

Na escolha dos desfechos clínicos, a não uniformidade 
entre os escores de risco atualmente disponíveis é considerada 
um fato importante, visto que para alguns modelos a 
mortalidade por todas as causas é analisada5,6 e outros incluem 
morte, (re)infarto ou RM urgente por isquemia recorrente4. 

A importância da estratificação de risco está na avaliação 
inicial no pronto-socorro, tanto para liberação de pacientes 
com maior segurança como para admissão imediata 
daqueles de alto risco para realização dos cuidados 
médicos. Entre esses cuidados tem-se a incorporação 
de medidas mais intensivas, como a administração de 
medicamentos que apresentam maior risco de sangramento 
ou a estratégia invasiva precoce.

A realização de cinecoronariografia nos pacientes de 
mais alto risco objetiva determinar aqueles que são passíveis 
de procedimentos de RM (ICP ou cirurgia). Apesar disso, a 
estratificação de risco, utilizando as variáveis independentes 
ou os modelos de estratificação de risco, não tem como meta 
avaliar a gravidade da anatomia coronária. Para esse fim, 
pouco se tem divulgado na literatura sobre a correlação entre 
os escores de risco e a extensão ou a gravidade da doença 
arterial coronária.

Muitas variáveis independentes de pior prognóstico 
se correlacionam com obstrução arterial coronária mais 
grave. Entre as variáveis clínicas, os pacientes idosos 
com doença arterial coronária apresentam lesões mais 
graves em comparação com pacientes mais jovens e 
experimentam resultados mais desfavoráveis16. O diabetes 
melito é considerado o maior fator de risco para morbidade e 
mortalidade cardiovascular17, levando a uma chance 3-5 vezes 
maior de desenvolvimento de doença arterial coronária18.

Da mesma forma, o tipo de procedimento de RM prévia é 
um marcador da gravidade da doença arterial coronária. Em 
pacientes submetidos a ICP prévia, a doença arterial coronária 
subjacente é menos acentuada. Naqueles com cirurgia de 
RM, disfunção ventricular esquerda ou doença de múltiplos 
vasos é encontrada com mais constância. Consequentemente, 
pacientes com ICP apresentam prognóstico mais favorável19.

Suspeita de SCA, com marcada inversão simétrica 
das ondas T em parede anterior, sugere isquemia aguda, 
particularmente em decorrência de estenose crítica da artéria 
coronária descendente anterior20. 

Adicionalmente, lesões envolvendo maior número de vasos 
estão presentes em pacientes com troponina positiva em 
comparação com aqueles com troponina negativa21.

Acredita-se que estimar a possível gravidade das lesões 
coronárias antes de realizar a cinecoronariografia pode 
colaborar para decisões terapêuticas mais adequadas22. Por 
exemplo, naqueles com alta probabilidade de apresentar 
lesões coronárias passíveis de cirurgia de RM, pode-se 
não administrar tienopiridínico antes da realização da 
cinecoronariografia.
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Tabela 1 - Características basais da população estudada

Características População do estudo (n = 582) 

Demográficas e Clínicas

Idade em anos (média ± DP) 59,8 (± 10,6)

Sexo masculino, n (%) 319 (54,8)

Dor típica, n (%) 569 (97,8)

Tabagismo, n (%) 143 (24,6)

Diabetes melito, n (%) 174 (29,9)

Hipertensão, n (%) 449 (77,1)

Dislipidemia, n (%) 345 (59,3)

História familiar de doença arterial coronária prematura, n (%) 216 (37,1)

Síndrome coronária aguda prévia (angina instável e/ou infarto), n (%) 298 (51,2)

Doença arterial periférica, n (%) 29 (5,0)

Acidente vascular cerebral prévio, n (%) 30 (5,2)

Doença arterial coronária prévia ≥ 50%, n (%) 228 (39,2)

Procedimentos prévios de revascularização miocárdica (cirurgia e/ou 
angioplastia), n (%) 164 (28,1)

Medicamentos prévios

Betabloqueador, n (%) 313 (53,8)

Aspirina, n (%) 389 (66,8)

Estatina, n (%) 217 (37,3)

Inibidor da enzima conversora da angiotensina, n (%) 321 (55,2)

Exame Físico

Frequência cardíaca (bpm) (média ± DP) 75,2 (± 13,3)

Pressão arterial sistólica (mmHg) (média ± DP) 141,00 (± 26,9)

Pressão arterial diastólica (mmHg) (média ± DP) 86,4 (± 15,02)

Eletrocardiográficas
Depressão do segmento ST ≥ 0,5 mm em, pelo menos, uma derivação, com 
exceção de aVR, n (%) 145 (24,9)

Laboratoriais

Hematócrito (%) (média ± DP) 41,0 (±4,5)

Hemoglobina (g/dl) (média ± DP) 14,0 (±1,5)

Glicemia (mg/dl) (média ± DP) 123,8 (±63,62)

Leucócitos (×103/mm3) (média ± DP) 8,12 (± 2,75)

Creatinina (mg/dl) (média ± DP) 1,08 (± 0,48)

Elevação da troponina I cardíaca, n (%) 193 (33,2)

DP: desvio padrão

Garcia e cols.22 avaliaram a correlação entre o escore de risco 
TIMI e a gravidade da doença arterial coronária em 688 pacientes 
com SCA sem SST submetidos à cinecoronariografia. Foram 
excluídos os pacientes com antecedentes de cirurgia de RM ou 
ICP recente. Os autores concluíram que, para cada aumento na 
categoria de risco, há aumento não apenas na porcentagem de 
eventos adversos, mas também na probabilidade de pacientes 
com doença de três vasos ou com lesão de tronco da coronária 
esquerda. Diferentemente de nosso trabalho, os dados desse 
estudo foram limitados à análise retrospectiva pela qual foi 
avaliado exclusivamente o escore de risco TIMI.

Da mesma forma, para explorar as bases fisiopatológicas 
das variáveis do escore de risco TIMI, Mega e cols.23 
analisaram a relação entre esse modelo de estratificação 
de risco e a anatomia coronária em 1.491 pacientes com 
SCA sem SST incluídos no ensaio clínico PRISM-PLUS24. 

Pacientes com escores de risco 5-7 (alto risco) apresentaram 
mais comumente estenose grave e doença multiarterial, 
comparados com aqueles com escores de risco 0-2 (baixo 
risco). Probabilidade de lesão em tronco de coronária 
esquerda, presença de trombo intracoronário e redução do 
fluxo em lesão culpada foram progressivamente maiores com 
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Tabela 3 - Comparação da média da pontuação de cada escore de risco e a presença de pelo menos uma lesão coronária ≥ 50%

Escore de risco Ausência de
lesão coronária ≥ 50%

Presença de pelo menos uma
lesão coronária ≥ 50% p

TIMI (média ± DP) 2,48 (±1,22) 3,47 (±1,37) < 0,0001

GRACE hospitalar (média ± DP) 92,32 (± 23,25) 105,68 (± 28,10) < 0,0001

GRACE em 6 meses (média ± DP) 87,83 (± 21,93) 93,36 (± 26,50) 0,0255

Foram consideradas as lesões ≥ 50% em artéria coronária maior e/ou em seus ramos principais. DP: desvio padrão

o aumento da pontuação do escore de risco. História prévia 
de doença arterial coronária, idade avançada e desvio do 
segmento ST foram as variáveis do escore de risco TIMI que 
apresentaram a mais importante associação com a gravidade 
da lesão arterial coronária. Por outro lado, elevação dos 
biomarcadores de necrose miocárdica, desvio do segmento 
ST e uso prévio de aspirina emergiram com importante 
correlação com trombo intracoronário e/ou redução do 
fluxo da artéria coronária culpada. Os dados desse estudo 
explicam em parte o benefício particular de antitrombóticos 
entre os pacientes de mais alto risco.

Recentemente, Ben Salem e cols.25 avaliaram a extensão e 
a gravidade da lesão arterial coronária em análise retrospectiva 
de 239 pacientes com SCA sem SST. Os autores classificaram 
os pacientes em baixo, intermediário e alto risco pelo escore 
de risco TIMI e compararam os achados angiográficos entre 
os três grupos. Foi observado que pacientes com escores de 
risco 0-2 apresentavam mais significativamente angiografia 
coronária normal ou doença arterial coronária insignificante, 
em comparação aos de escore 5-7 (36,3% versus 13%, 

p < 0,001). Por outro lado, doença de três vasos ou lesão 
de tronco da coronária esquerda foi mais frequentemente 
encontrada entre pacientes de alto risco. Os autores 
concluíram que o escore de risco TIMI se correlacionou com 
doença arterial mais grave.

Em nosso estudo avaliamos uma população de 582 pacientes 
com SCA sem SST, com características bem representativas do 
mundo real. Com o objetivo de analisar a correlação entre os 
escores de risco atualmente recomendados pelas diretrizes e a 
presença de lesão arterial coronária mais grave, este corresponde 
ao primeiro estudo no qual foram avaliados simultaneamente três 
modelos de estratificação em uma mesma população.

Nos três escores de risco analisados, a média da pontuação 
foi significativamente maior nos pacientes com lesão arterial 
coronária mais grave, promovendo dessa forma uma validação 
dos modelos para discriminar aqueles com doença arterial 
coronária mais importante. Com esse resultado optou-se por 
realizar uma análise de regressão logística múltipla para avaliar 
a habilidade independente de cada escore para a presença 
ou não de lesão coronária ≥ 50%.

Tabela 2 - Resultado da cinecoronariografia de 571 pacientes com dados completos

Descritiva Número de pacientes (%)

Lesão de tronco da coronária esquerda 21 (3,7)

Apenas comprometimento de DA* 72 (12,6)

Apenas comprometimento de CX* 13 (2,3)

Apenas comprometimento de CD* 44 (7,7)

Biarteriais* 150 (26,3)

Triarteriais* 88 (15,4)

Lesão de stent 34 (6,0)

Trombo 24 (4,2)

Calcificação 101 (17,7)

Ulceração 18 (3,2)

Circulação colateral intracoronária 71(12,4)

Circulação colateral intercoronária 128 (22,4)

Fração de ejeção (média ± desvio-padrão)† 57,6 (13,8)

Acesso artéria femoral direita 568 (99,5)

Acesso artéria radial direita 3 (0,5)

*Foram consideradas as frequências simples e relativas das lesões ≥ 50% em artéria coronária maior ou de seus ramos principais. A fração de ejeção pôde ser 
quantificada em 519 pacientes (90,9%). DA: descendente anterior; CX: circunflexa; CD: coronária direita.
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Gráfico 1 - Área sob a curva ROC dos escores de risco TIMI, GRACE hospitalar e GRACE em seis meses para discriminar a probabilidade de quem terá ou não lesão 
coronária ≥ 50% 

No cálculo da estatística C (área sob a curva ROC) 
observa-se que o escore de risco TIMI apresenta melhor 
desempenho. Isso foi comprovado por meio da comparação 
entre as áreas sob a curva ROC dos três modelos. O escore 
de risco TIMI apresentou melhor habilidade em discriminar 
quem terá ou não lesão coronária ≥ 50%, sendo superior aos 
escores GRACE. O escore GRACE hospitalar, por sua vez, foi 
superior ao escore de risco GRACE em seis meses.

Limitações
Este estudo apresenta limitações. Os resultados se 

aplicam apenas a pacientes com SCA sem SST que foram 
encaminhados para angiografia, não podendo ser aplicados, 
portanto, a todos os pacientes com SCA. A população 
estudada foi considerada em um único centro, podendo ser 
cogitado que não poderia ser feita a inferência dos resultados 
para o mundo real de outros centros.

Conclusão
Os escores de risco TIMI, GRACE hospitalar e GRACE 

em seis meses se correlacionam com a gravidade das lesões 
coronárias à cinecoronariografia. O escore de risco TIMI foi o 
que demonstrou melhor habilidade preditiva para discriminar 
quem terá ou não possibilidade de lesão coronária ≥ 50%.
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Resumo

Fundamento: A relevância do padrão de geometria após o infarto do miocárdio não é conhecida. 

Objetivos: Analisar a presença de diferentes padrões de geometria ventricular esquerda (VE) e seu impacto como preditor de 
remodelação em pacientes com infarto do miocárdio. 

Métodos: Pacientes com infarto agudo anterior (n = 84) foram divididos de acordo com o padrão de geometria: normal 
(índice de massa [IMVE] normal e espessura relativa da parede [ERP] normal), remodelação concêntrica (IMVE normal e ERP 
aumentada), hipertrofia concêntrica (IMVE e ERP aumentadas) e hipertrofia excêntrica (IMVE aumentado e ERP normal). Após 
seis meses, foi repetido o ecocardiograma. 

Resultados: Quatro pacientes foram a óbito. Dos sobreviventes, 41 apresentaram remodelação (R+), enquanto 39 não 
remodelaram (R-). Considerando-se o padrão geométrico, houve a seguinte distribuição: 24 pacientes com padrão 
normal, 13 com remodelação concêntrica, 29 com hipertrofia concêntrica e 14 com hipertrofia excêntrica. Os pacientes 
que remodelaram apresentaram maiores tamanhos de infarto analisados pelo pico da CPK (R+ = 4.610 (1.688 - 7.970), 
R- = 1.442 (775 - 4.247), p < 0,001) e da CK-MB (R+ = 441 (246 - 666), R- = 183 (101 - 465), p < 0,001), tendência a maior 
prevalência de remodelação concêntrica (R+ = 10, R- = 3, p = 0,08) e menor prevalência de hipertrofia excêntrica (R+ = 2, 
R- = 12, p = 0,006). Na análise de regressão multivariada, o tamanho do infarto foi preditor (OR = 1,01; p = 0,020) e a 
hipertrofia excêntrica foi fator protetor (OR = 0,189; p = 0,046) de remodelação ventricular após a oclusão coronariana. 

Conclusão: O padrão de geometria ventricular pode ter impacto no processo de remodelação em pacientes com infarto do 
miocárdio. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):518-523)

Palavras-chave: Remodelação Ventricular, Infarto do Miocárdio, Função Ventricular Esquerda, Hipertensão.

Abstract
Background: The relevance of left ventricular (LV) geometric pattern after myocardial infarction is not known.

Objectives: To analyze the presence of different LV geometric patterns and their impact as a predictor of remodeling in patients with myocardial 
infarction.

Methods: Patients with anterior acute myocardial infarction (n = 84) were divided according to the geometric pattern: normal (normal left ventricular 
mass index [LVMI] and normal relative wall thickness [RWT]), concentric remodeling (normal LVMI and increased RWT), concentric hypertrophy 
(increased LVMI and RWT) and eccentric hypertrophy (increased LVMI and normal RWT). After six months, echocardiographic assessment was repeated. 

Results: Four patients died. Of the survivors, 41 showed remodeling (R +), whereas 39 did not (R-). Considering the geometric pattern, the cases 
were distributed as follows: 24 patients with normal pattern, 13 with concentric remodeling, 29 with concentric hypertrophy and 14 with eccentric 
hypertrophy. Patients who showed remodeling had larger infarction sizes analyzed by peak CPK (R + = 4,610 (1,688-7,970), R- = 1,442 (775-4247), 
p <0.001) and CK-MB (R + = 441 (246 - 666), R- = 183 (101-465), p <0.001), trend towards higher prevalence of concentric remodeling (R+ = 10, 
R- = 3, p = 0.08) and lower prevalence of eccentric hypertrophy (R + = 2 R- = 12, p = 0.006). In the multivariate regression analysis, infarction size 
was a predictor (OR = 1.01, p = 0.020) and eccentric hypertrophy was a protective factor (OR = 0.189, p = 0.046) of ventricular remodeling after 
coronary occlusion.  

Conclusion: The LV geometric pattern can have an impact on the remodeling process in patients with myocardial infarction. (Arq Bras Cardiol. 
2013;100(6):518-523)

Keywords: Ventricular Remodeling; Myocardial Infarction; Ventricular Function, Left; Hypertension.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
Após agressão ao coração, podem ocorrer alterações 

moleculares, celulares e intersticiais cardíacas, que vão se 
manifestar clinicamente por alterações na arquitetura, massa, 
geometria, função e no tamanho do coração. Esse fenômeno 
recebe o nome de remodelação cardíaca1,2 e desempenha 
papel fundamental na fisiopatologia da disfunção ventricular 
que ocorre em diferentes modelos de agressão ao coração3,4.

Por essa razão, procura-se identificar variáveis associadas 
ao processo de remodelação que pudessem estratificar o risco 
de eventos cardiovasculares. Entre esses índices, destaca-se o 
padrão de geometria ventricular.     

Em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, 
observou-se que a sobrecarga de pressão pode resultar em 
diferentes padrões de geometria. Utilizando como variáveis 
ecocardiográficas o índice de massa e a espessura relativa da 
parede do ventrículo esquerdo, os pacientes foram divididos 
em quatro diferentes padrões de geometria: normal (índice 
de massa normal e espessura relativa normal), remodelação 
concêntrica (índice de massa normal e espessura relativa 
aumentada), hipertrofia concêntrica (índice de massa 
aumentado e espessura relativa aumentada) e hipertrofia 
excêntrica (índice de massa aumentado e espessura relativa 
normal). Nesse modelo, o padrão de hipertrofia concêntrica 
foi preditor de eventos cardiovasculares5.

Devemos considerar, no entanto, que a importância do 
padrão de remodelação cardíaca após o infarto agudo do 
miocárdio permanece por ser elucidada.  Assim, o objetivo 
deste estudo foi analisar a presença de diferentes padrões 
de geometria ventricular esquerda (VE) e seu impacto como 
preditor de remodelação em pacientes com infarto do 
miocárdio de parede anterior. 

Métodos

Desenho
Estudo prospectivo, observacional, realizado na unidade 

coronariana de nossa instituição. Foram incluídos pacientes 
consecutivos, de ambos os sexos, com o primeiro episódio 
de IAM de parede anterior no período compreendido 
entre dezembro de 2008 a julho de 2010. O diagnóstico 
de IAM de parede anterior foi estabelecido pela história de 
dor precordial com duração superior a 20 minutos e pela 
presença de supradesnivelamento do segmento ST em pelo 
menos duas derivações precordiais contíguas (V1-V4) ou pela 
presença de bloqueio completo de ramo esquerdo novo ao 
eletrocardiograma. Os critérios de exclusão foram presença 
de cardiopatia congênita, valvopatia primária significativa, 
fibrilação atrial, condição inadequada para realização do 
primeiro ecocardiograma durante a internação, janela 
ecocardiográfica inadequada, presença de neoplasia, doença 
autoimune, insuficiência renal crônica (clearence de creatinina 
≤ 30 ml/min), insuficiência hepática, terapia crônica com 
imunossupressores. 

O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
de nossa instituição e os pacientes foram incluídos após 
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Durante a internação, os pacientes foram avaliados 
diariamente e submetidos ao primeiro ecocardiograma; o 
tempo de seguimento após a alta hospitalar foi de seis meses, 
sendo que no sexto mês, os pacientes foram submetidos à 
reavaliação clínica e a novo ecocardiograma.

Variáveis clínicas
Dados relativos ao perfil clínico dos pacientes foram 

obtidos a partir da anamnese e do exame físico da admissão. 
Amostras sanguíneas foram obtidas conforme a rotina da 
unidade coronariana. Eletrólitos, função renal e hemograma 
foram dosados na admissão e a determinação dos níveis de 
glicemia e lípides foi realizada em amostra obtida após jejum 
de 12 horas. Os níveis de creatinofosfoquinase total (CPK) e 
da isoenzima MB (CKMB) foram avaliados na admissão do 
paciente e a cada seis horas até que seus níveis entrassem em 
declínio. Foram realizadas duas dosagens de troponina I (na 
admissão e 90 minutos após a chegada do paciente).

As variáveis clínicas, os fatores de risco, os medicamentos 
prescritos e demais definições utilizadas nesse estudo 
foram semelhantes às variáveis utilizadas em outros 
estudos clínicos6-8.

Avaliação ecocardiográfica
A avaliação morfológica e funcional do ventrículo 

esquerdo foi realizada por meio do ecocardiograma.  
Os exames foram realizados por três ecocardiografistas que 
não tinham conhecimento das características clínicas dos 
pacientes e do tratamento instituído. Os ecocardiogramas 
foram realizados na fase intra-hospitalar e seis meses 
após IAM pelo mesmo examinador. Em nosso serviço, a 
variabilidade interobservador é < 5% para as medidas 
unidimensionais e < 10% para as medidas bidimensionais 
e variáveis de tempo derivadas do Doppler; a variabilidade 
intraobservador é < 5% para todas as variáveis.

Os exames foram realizados em equipamento Philips HDI-
5000 conforme técnica padrão9. A massa do VE foi calculada 
pela fórmula M = 0,8 x [1,04 x (espessura do SIV + espessura 
da PP + diâmetro diastólico do VE)³ - (diâmetro diastólico do 
VE)³] + 0,6, onde SIV é a espessura do septo interventricular 
e PP é a parede posterior do VE. Para o índice de massa, a 
massa foi corrigida pela superfície corpórea.

A espessura relativa da parede (ERP) do VE foi calculada 
pela fórmula ERP = 2x espessura da PP/DDVE, onde DDVE 
é o diâmetro diastólico do VE. 

Em relação ao padrão de geometria, o índice de massa foi 
considerado aumentado se > 115 g/m2 e a ERP foi considerada 
aumentada se > 0,4210. Os pacientes foram divididos de 
acordo com o padrão de geometria: normal (índice de massa 
[IMVE] normal e espessura relativa da parede [ERP] normal), 
remodelação concêntrica (IMVE normal e ERP aumentada), 
hipertrofia concêntrica (IMVE e ERP aumentadas) e hipertrofia 
excêntrica (IMVE aumentado e ERP normal).

Remodelação ventricular foi definida como aumento 
de, pelo menos, 15% nos volumes sistólicos e/ou 
diastólicos do VE detectada entre o primeiro e o segundo 
ecocardiograma11.
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Análise estatística
Variáveis contínuas são apresentadas como média e 

desvio-padrão ou mediana e percentis 25% e 75% no caso 
de distribuição não normal. As variáveis proporcionais foram 
analisadas pelo teste qui-quadrado ou pelo teste de Fisher 
para comparação entre os grupos. As variáveis contínuas 
foram testadas quanto à normalidade; variáveis contínuas 
com distribuição normal foram comparadas pelo teste t de 
Student  (comparações entre dois grupos) e ANOVA, enquanto 
variáveis contínuas não normais foram comparadas pelo teste de 
Mann-Whitney (comparações entre dois grupos) e Kruskal-Wallis.

As associações existentes entre o padrão de geometria 
e a remodelação pós-infarto foram analisadas por meio da 
análise de regressão logística multivariada. Foi utilizado o 
pacote estatístico SigmaStat for Windows 3.5 (Systat Software 
Inc. – San Jose, CA – USA). O nível de significância adotado 
foi de 5% para todos os testes.

Resultados
Durante o período do estudo, 90 pacientes consecutivos 

foram avaliados. Destes, três pacientes não concordaram em 
participar, três pacientes apresentaram fibrilação atrial e quatro 

pacientes foram a óbito no período de seis meses. Portanto, 
nossa amostra foi constituída por 80 pacientes.

Em relação ao processo de remodelação, 41 pacientes 
evoluíram com remodelação (R+), enquanto 39 pacientes 
não remodelaram (R-). As características clínicas dos pacientes 
estão na Tabela 1. Podemos observar que o tamanho do infarto 
foi maior nos pacientes que evoluíram com remodelação.

Em relação ao padrão de geometria, 24 pacientes 
apresentaram padrão normal (N), 13 apresentaram 
remodelação concêntrica (RC), 29 apresentaram hipertrofia 
concêntrica (HC) e 14 apresentaram hipertrofia excêntrica 
(HE). O padrão de geometria dos pacientes em relação ao 
processo de remodelação está representado na Tabela 2. 
Observa-se que pacientes que apresentaram remodelação 
apresentaram tendência à maior prevalência de remodelação 
concêntrica (R+ = 10, R- = 3, p = 0,08) e menor prevalência 
de hipertrofia excêntrica (R+ = 2, R- = 12, p = 0,006).

Considerando a relação entre o padrão de geometria e a 
função ventricular, os pacientes com hipertrofia excêntrica 
apresentaram menores valores de fração de ejeção que os 
pacientes com hipertrofia concêntrica (N = 0,48 ± 0,08; 
RC = 0,48 ± 0,10; HC = 0,49 ± 0,10; HE = 0,40 ± 0,09; 
p = 0,026). Não foram observadas outras diferenças.

Tabela 1 - Características clínicas

Variáveis
Remodelação Ventricular

p
Sim (n = 41) Não (n  =39)

Idade (anos) 55 ± 11 60 ± 13 0.070

Masculino, (nº) 31 28 0, 894

HAS, (nº) 23 24 0,848

DM, (nº) 11 11 0,910

Dislipidemia, (nº) 25 23 0,964

Tabagismo, (nº) 20 14 0,348

IMC (kg/m2) 27 ± 4 26 ± 3 0,879

Angioplastia, (nº) 30 23 0,269

Trombólise, (nº) 8 6 0,848

CPK (U/L) 4.610 (1.688-7.970) 1.442 (775-4.247) < 0,001

CPK-MB (U/L) 441 (246-666) 183 (101-465) < 0,001

HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melito; IMC: índice de massa corpórea; CPK: creatina fosfoquinase; CPK-MB: creatina fosfoquinase – MB. Dados 
são expressos em média e desvio-padrão ou mediana e percentis 25% e 75%.

Tabela 2 - Padrão de geometria

Variáveis
Remodelação Ventricular

p
Sim (n=41) Não (n=39)

Normal, (nº) 13 11 0.922

RC, (nº) 10 3 0,085

HC, (nº) 16 13 0,767

HE, (nº) 2 12 0.006

RC: remodelação concêntrica; HC: hipertrofia concêntrica; HE: hipertrofia excêntrica.
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Em relação à associação entre padrão de geometria e o 
tratamento utilizado, não foram observadas diferenças entre 
os grupos, particularmente nas medicações com propriedades 
de atenuar a remodelação (Tabela3).

Na análise de regressão multivariada, o tamanho do 
infarto foi preditor e a hipertrofia excêntrica foi fator protetor 
de remodelação ventricular após a oclusão coronariana 
(Tabela 4).

Discussão
A identificação de fatores preditores de remodelação 

cardíaca pode auxiliar no manejo terapêutico após o infarto 
do miocárdio e, por essa razão, vem sendo alvo de estudos 
experimentais12-15 e clínicos6,7. Considerando a falta de 
informações sobre a relevância do padrão de remodelação 
no modelo do infarto agudo do miocárdio, o objetivo deste 
estudo foi analisar a presença de diferentes padrões de 
remodelação e sua relação com a função ventricular nesse 
modelo. 

O primeiro aspecto a ser considerado é a presença de 
diferentes padrões de geometria. Nos casos de hipertensão 
arterial, os quatro diferentes padrões de geometria 
são explicados por meio dos diferentes mecanismos 
fisiopatológicos para a hipertensão, com diferentes padrões 
hemodinâmicos. Desse modo, a geometria iria depender do 
grau de vasoconstrição, da intensidade da ativação de fatores 
neuro-humorais e da presença de sobrecarga de volume16. 
No modelo do infarto do miocárdio, Verna e colaboradores, 
em análise do VALIANT Echocardiographic Study10, observaram 
os quatro padrões de geometria em pacientes com disfunção 

Tabela 3 - Padrão de geometria e tratamento

Normal 
(n = 24)

RC 
(n = 13)

HC 
(n = 29)

HE 
(n = 14)

TR, (n) 21 10 21 11

Betabloqueador, (n) 22 12 26 13

IECA, (n) 22 11 26 13

Espironolactona, (n) 2 3 6 5

AAS + Clopidogrel, (n) 24 13 29 14

TR: terapia de reperfusão; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; RC: remodelação concêntrica; HC: hipertrofia concêntrica; HE: hipertrofia 
excêntrica. P > 0,05 entre os grupos para todas as variáveis, AAS: ácido acetilsalicílico. 

Tabela 4 - Regressão multivariada para os fatores preditores de remodelação ventricular

OR 5% 95% p

Idade 0,976 0,935 1,019 0,270

Sexo masculino 0,885 0,274 2,864 0,839

CPK 1,010 1,000 1,100 0,020

RC 3,085 0,707 13,462 0,134

HE 0,189 0,0369 0,972 0,046

CPK: creatina fosfoquinase; RC: remodelação concêntrica; HE: hipertrofia excêntrica.

ventricular após o infarto: hipertrofia concêntrica (12,6%), 
hipertrofia excêntrica (18,6%), remodelação concêntrica 
(18,2%) e normal (50,6%). Nesse estudo, os diferentes padrões 
de geometria são atribuídos às diferentes comorbidades 
apresentadas pelos pacientes como, por exemplo, hipertensão 
arterial. 

Em nosso estudo, pacientes com infarto de parede anterior 
também apresentaram os quatro padrões de geometria, 
o que poderia ser explicado por diferentes características 
clínicas. No entanto, em modelos experimentais, ratos 
com infarto do miocárdio e expostos à fumaça do cigarro 
também apresentaram diferentes padrões de geometria17,18. 
Se considerarmos que os animais tinham as mesmas 
características (cepa, idade, sexo, procedência, condições 
de aclimatação) e não apresentavam comorbidades, esses 
achados sugerem que animais com as mesmas características 
respondem de forma diferente quando submetidos ao mesmo 
agente agressor.

Outro aspecto importante é que diferentes autores 
mostraram que o padrão de remodelação pode ter implicações 
prognósticas. Assim, em pacientes com hipertensão, o padrão 
de hipertrofia concêntrica foi associado com risco aumentado 
de eventos cardiovasculares em relação aos outros padrões 
de geometria19. Outros estudos sugerem que a remodelação 
concêntrica está associada a aumento de risco de eventos 
cardiovasculares20-24. Por outro lado, a geometria não esteve 
associada com pior prognóstico em outras análises25-27, 
indicando que a relevância do padrão de remodelação em 
pacientes hipertensos permanece controversa. Em pacientes 
com infarto agudo do miocárdio, o índice de massa, a 
espessura relativa da parede e o padrão de geometria com 
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hipertrofia concêntrica foram fatores preditores independentes 
de óbito10. Não temos conhecimento de estudos que avaliaram 
a relevância do padrão geométrico como preditores de 
remodelação no modelo de infarto agudo do miocárdio.

Nesse sentido, devemos ponderar que o processo de 
remodelação cardíaco após o infarto está bem caracterizado. Em 
corações infartados, consequentemente à expansão, o ventrículo 
perde sua forma elíptica normal, assumindo configuração 
esférica. Nesse novo formato, há aumento da tensão parietal, 
com aumento significativamente maior na diástole do que na 
sístole. Acredita-se que o aumento desse estresse estimularia 
a replicação dos sarcômeros, preferencialmente em série. 
Portanto, maiores cavidades ventriculares na fase aguda do infarto 
seriam estímulo para posteriores dilatações ventriculares, o que 
caracteriza, clinicamente, o processo de remodelação cardíaca 
após o infarto1,2,4,28. O nosso estudo, no entanto, não confirmou 
essa teoria. Diferentemente do esperado, a presença de dilatação 
excêntrica na fase precoce foi fator protetor para a ocorrência de 
remodelação após seis meses da oclusão coronariana. Aspecto 
relevante a ser considerado é que os mecanismos responsáveis 
por esse fenômeno permanecem por ser investigados.

Finalmente, devemos considerar que diversas estratégias 
terapêuticas podem modular o processo de remodelação após 
o infarto. Entre elas, na prática clínica, destacam-se a terapia de 
reperfusão, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, 
os betabloqueadores e os antagonistas da aldosterona. Desse 
modo, o tratamento utilizado durante a fase de recuperação 
pode ser fator confundidor em estudos que avaliem o processo 
de remodelação após o infarto. No entanto, devemos enfatizar 
que, em nosso estudo, não foram encontradas diferenças no 
tratamento entre os pacientes que evoluíram ou não com 
remodelação ou entre os pacientes com diferentes padrões 
de geometria. Assim, esse achado tem duas implicações. 

Primeiramente, o processo de remodelação continua a ser 
evento frequente após o infarto de parede anterior, apesar 
de adequadamente tratado. Adicionalmente, podemos inferir 
que o tratamento não influenciou os nossos resultados sobre 
a relevância do padrão geométrico como determinante da 
remodelação, nesse modelo. 

Em conclusão, o padrão de geometria ventricular pode ter 
impacto no processo de remodelação em pacientes com infarto 
do miocárdio de parede anterior.
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Resumo
Fundamento: A avaliação da função Ventricular Direita (VD) pelo ecocardiograma em pacientes com Tromboembolismo 
Pulmonar (TEP) é complexa, frequentemente qualitativa; o Doppler tecidual tem sido utilizado para avaliação 
semiquantitativa dessa câmara, com algumas limitações. 

Objetivo: Avaliar a função do VD no TEP pelo ecocardiograma com Doppler tecidual, complementando com o  
peptídeo atrial natriurético (BNP).

Métodos: Foram estudados pacientes com TEP pelo ecocardiograma com Doppler tecidual e BNP até 24 horas do 
diagnóstico, obtendo-se as velocidades miocárdicas (s’), strain, strain rate e índice de performance miocárdica do 
VD; disfunção do VD foi diagnosticada por hipocinesia da câmara, movimento anormal septal e relação VD/VE ≥1.  
De acordo com o BNP os pacientes foram divididos em Grupo I, BNP < 50 pg/mL e Grupo II, BNP ≥ 50 pg/mL. 

Resultados: De 118 pacientes, 100 (60 homens, idade = 55 ± 17 anos) foram analisados; observou-se disfunção 
do VD em 28%, mais frequentemente no grupo II (19 vs. 9 pacientes, p < 0,001). O grupo II era mais idoso  
(64 ± 19 vs. 50 ± 15 anos), apresentava menor velocidade de s’ (10,5 ± 3,5 vs. 13,2 ± 3,1 cm/s) e maior pressão 
pulmonar (48 ± 11 vs. 35 ± 11 mmHg), p < 0,001 para todos. O ponto de corte de s’ para disfunção do VD foi de  
10,8 cm/s (especificidade = 85%, sensibilidade = 54%), com moderada correlação entre o BNP e a onda s’(r = -0,39). 

Conclusão: No TEP, a disfunção do VD pelo ecocardiograma se acompanha de elevação do BNP; apesar confirmar 
adequadamente a presença de disfunção do VD, o Doppler tecidual apresenta sensibilidade limitada para este 
diagnóstico. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):524-530)

Palavras-chave: Função Ventricular Direita, Ecocardiografia Doppler / diagnóstico, Embolia Pulmonar.

Abstract
Background: Assessment of the right ventricular (RV) function by echocardiography in patients with pulmonary thromboembolism (PTE) is 
complex and frequently qualitative. Tissue Doppler has been used for the semiquantitative assessment of this chamber, although with some 
limitations.

Objective: To evaluate RV function in PTE using tissue-Doppler echocardiography, in addition to atrial natriuretic peptide (BNP).

Methods: Patients with PTE were studied using tissue-Doppler echocardiography and BNP up to 24 hours after diagnosis; myocardial velocities 
(s’), strain, strain rate and RV myocardial performance index were obtained. RV dysfunction was diagnosed by chamber hypokinesia, abnormal 
septal motion and a RV/LV ratio ≥1. According to their BNP levels, the patients were divided into Group I, BNP < 50 pg/mL and Group II, BNP 
≥ 50 pg/mL.

Results: Of 118 patients, 100 (60 men, age = 55 ± 17 years) were analyzed; RV dysfunction was observed in 28%, more frequently in 
group II (19 vs. 9 patients, p < 0.001). Patients in group II were older (64 ± 19 vs. 50 ± 15 years), and had lower s’ velocity (10.5 ± 3.5 vs.  
13.2 ± 3.1 cm/s), and higher pulmonary pressure (48 ± 11 vs. 35 ± 11 mmHg), p < 0.001. The cut-off point of s’ for RV dysfunction was  
10.8 cm/s (specificity = 85%, sensitivity = 54%), with moderate correlation between BNP and s’ wave (r = -0.39). 

Conclusion: In PTE, RV dysfunction on echocardiography is accompanied by BNP elevation; although tissue-Doppler imaging adequately 
confirms the presence of RV dysfunction, it has a limited sensitivity for this diagnosis. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):524-530)

Keywords: Ventricular Function, Right; Echocardiography, Doppler / diagnosis; Pulmonary Embolism.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma causa 

importante de morbimortalidade, com prognóstico reservado se 
associado à instabilidade hemodinâmica, quando a mortalidade 
pode atingir cerca de 20%1. A avaliação adequada da função 
do Ventrículo Direito (VD) é crucial no TEP1; no entanto, sua 
análise por métodos não invasivos como o ecocardiograma 
bidimensional é limitada, em razão da complexidade 
anatômica dessa câmara. Nesse sentido, outras técnicas 
ecocardiográficas como o Doppler tecidual têm sido agregadas 
para complementação diagnóstica2, com estudos mostrando 
uma correlação adequada entre as velocidades sistólicas do 
Doppler tecidual e a fração de ejeção do VD pela ressonância 
magnética3, bem como a identificação do acometimento do 
VD em pacientes com TEP4. A avaliação da função do VD 
pode ainda ser complementada pela medida do peptídeo 
atrial natriurético (BNP)5, que se encontra elevado na presença 
de aumento das pressões intracardíacas6. A relação entre as 
medidas do Doppler tecidual para a avaliação do VD no TEP, 
no entanto, não está completamente esclarecida, com valores 
distintos encontrados para as velocidades miocárdicas nessa 
situação7,8, sendo mais limitadas ainda para medidas como o 
strain e strain rate. Adicionalmente, seria de potencial interesse 
clínico comparar a relação entre a disfunção sistólica do VD pelo 
ecocardiograma com Doppler tecidual e o reflexo funcional da 
sobrecarga desta câmara, estimada a partir do BNP. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a função sistólica do 
VD a partir do ecocardiograma bidimensional com Doppler 
tecidual em pacientes com TEP agudo e analisar sua correlação 
com o BNP. 

Métodos

Pacientes 
De agosto de 2007 a janeiro de 2010, todos os pacientes 

que deram entrada na Unidade de Emergência ou pacientes 
internados com suspeita clínica de TEP (dor/dispneia de início 
súbito na última semana) foram solicitados a participar no 
estudo. O TEP foi confirmado pela tomografia multislice de 
tórax mostrando defeito de enchimento total ou parcial em 
ramos pulmonares ou a cintilografia de ventilação/perfusão 
pulmonar com alta probabilidade de TEP. Foram excluídos do 
estudo pacientes com disfunção Ventricular Esquerda (VE), 
dados como fração de ejeção < 55% pelo ecocardiograma, 
para minimizar sua influência nos níveis de BNP9. Outros 
critérios de exclusão foram a presença de doença pulmonar 
obstrutiva crônica, arritmias (fibrilação atrial ou extrassístoles 
frequentes) e janela ecocardiográfica inadequada. Todos os 
pacientes foram tratados com anticoagulação (heparina não 
fracionada ou de baixo peso molecular, a critério do clínico 
assistente); pacientes com instabilidade hemodinâmica 
(pressão arterial sistêmica < 90/60 mmHg, sinais de má 
perfusão periférica) receberam tratamento trombolítico 
(ativador do plasminogênio tecidual, 100 mg endovenoso em 
duas horas). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 
em Pesquisa institucional, conforme a Declaração de Helsinki, 
e todos os pacientes deram consentimento por escrito para 
participação no mesmo.

Ecocardiograma
Os pacientes foram submetidos a um ecocardiograma 

(Vivid 7, GE Medical Systems, Horten, Norway) com medidas 
do VE e fração de ejeção de acordo com as recomendações 
da American Society de Echocardiography10 até 24 horas do 
diagnóstico de TEP agudo. Os diâmetros do VE e VD foram 
medidos no corte apical 4-câmaras para obtenção da relação 
VD/VE. Os cortes paraesternal, apical e subcostal foram 
utilizados para a avaliação subjetiva da função sistólica do 
VD. Foi considerada disfunção sistólica do VD a presença de 
hipocinesia da câmara; a movimentação anormal do septo 
(retificação) e/ou dilatação do VD (relação VD/VE ≥ 1) foram 
acrescidos à análise subjetiva da função no intuito de refiná-la. 
A função do VD foi avaliada por dois observadores, e em 
caso de discordância foi solicitada a opinião de um terceiro 
observador. A pressão sistólica da artéria pulmonar foi obtida 
a partir do refluxo tricúspide adicionada à pressão do átrio 
direito estimada a partir do diâmetro e colapsabilidade da 
veia cava inferior. Foram realizadas medidas das velocidades 
das ondas E e A para análise da função diastólica do VE, 
obtidas a partir do fluxo transmitral.

Doppler tecidual 
Traçados de Doppler tecidual foram obtidos do anel 

lateral e septal e do anel lateral tricúspide a partir do 
corte apical 4-câmaras para a obtenção das medidas de 
velocidades miocárdicas (ondas s’ e e’), com o volume 
da amostra o mais paralelo possível à parede para 
minimizar a influência do ângulo sobre as velocidades 
do Doppler. A estimativa da pressão de enchimento 
do VE foi realizada a partir da razão entre a onda de 
enchimento precoce (E) transmitral e a média das 
ondas e’ septal e lateral; foi considerado disfunção 
diastólica o aumento das pressões de enchimento do  
VE (E/e’ > 13)11. As imagens foram obtidas com o paciente 
em apneia ou respirando lentamentel. O mapeamento 
colorido foi usado para obtenção do Doppler tecidual 
no corte apical 4-câmaras com ajuste do setor e a 
profundidade para manter um número mínimo de 
100 quadros/min. O Índice de Performance Miocárdica 
(IPM) do ventrículo direito foi calculado como a razão 
entre a soma dos Tempos de Contração Isovolumétrica 
(TCI) e o Tempo de Relaxamento Isovolumétrico (TRIV) 
dividido pelo Tempo de Ejeção (TE): IPM = (TCI + TRIV)/
TE12, (está correto o sinal de igual?) com medidas obtidas a 
partir do Doppler tecidual do anel tricúspide. As imagens 
foram digitalizadas e utilizadas a média de 3-medidas, 
com posterior análise.

Medidas de BNP 
O BNP plasmático foi medido até 24 horas após a 

confirmação do TEP. Após a coleta, o sangue foi colocado 
em um tubo contendo ácido etilenodiaminotetracético e 
separado por centrifugação, e o BNP medido usando um kit 
de radioimunoensaio (Advia Centaur assay, Siemens Heathcare 
Diagnostics, Bayswater, Australia). Os pacientes foram 
divididos em dois grupos de acordo com os níveis de BNP13: 
grupo I, com < 50 pg/mL e grupo II com BNP ≥ 50 pg/mL.  
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Para o tromboembolismo pulmonar, valores de BNP < 50 pg/mL 
foram descritos como adequados para identificação de pacientes 
com menores pressões intracardíacas e consequentemente 
melhor prognóstico13.

Análise estatística 
As variáveis contínuas são apresentadas em média ± DP 

e as categóricas em porcentagens ou frequências observadas. 
Os grupos foram testados com teste t de Student para as 
variáveis contínuas e o qui-quadrado ou Fischer para variáveis 
categóricas. A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 
foi utilizada para identificar o melhor valor de ponto de 
corte das medidas de Doppler tecidual mais adequadas para 
identificar disfunção do VD. A correlação entre o BNP e as 
variáveis relacionadas ao VD foram testadas pela correlação 
de Pearson. A análise foi realizada pelo programa de estatística 
SPSS statistical software (version 17.0; SPSS, Inc, Chicago, IL), 
e o nível de significância de p foi de 0.05. As medidas das 
velocidades s’, strain, strain rate obtidas a partir do Doppler 
tecidual foram repetidas após três meses pelo mesmo 
observador e por um observador distinto em 10 pacientes 
para medidas de variabilidade inter e intraobservador e 
comparadas usando o coeficiente de correlação intraclasse. 

Resultados
Um total de 118 pacientes tiveram o diagnóstico de TEP 

confirmado pela tomografia (n = 114) ou cintilografia pulmonar 
(n = 4). Desses, 5 se recusaram a participar; 2 não tiveram 
o BNP colhido; 7 não apresentavam janela ecocardiográfica 
adequada; 2 mostravam disfunção ventricular esquerda; e 2, 
arritmia significativa. Dessa forma, o grupo final estudado se 
constituiu de 100 pacientes. Fatores predisponentes para TEP 
incluíram tromboembolismo venoso (29%), neoplasia (24%), 

cirurgia (22%) e viagem aérea de longa distância (6%). Em 19% 
dos pacientes não foram identificados fatores predisponentes 
para TEP. Somente 4 pacientes estavam hemodinamicamente 
instáveis e foram, portanto, submetidos a trombólise, sendo os 
demais tratados de maneira conservadora. A maior parte dos 
pacientes era do sexo masculino (60%), com média de idade 
de 55 ± 17 anos. O refluxo tricúspide esteve presente em 
66 pacientes, e pressão sistólica da artéria pulmonar a partir 
do refluxo tricúspide foi de 41± 13 mmHg.

Avaliação do VD 
Em todos os pacientes foi possível a obtenção de traçados 

adequados de Doppler pulsado tecidual para medidas da 
onda s; para medidas de strain, 17 % dos pacientes não 
apresentavam traçados satisfatórios para a análise e em 26 % 
dos pacientes não foram obtidos traçados satisfatórios para 
medidas de strain rate, não sendo essa medida utilizada 
para análise. A análise do Doppler tecidual mostrou média 
de velocidade da onda s’ de 12,4 ± 3,4 cm/s, com valores 
médios de 21,4 ± 9,5 % para o strain, e o IPM aumentado 
(0,53 ± 0,25). Do total de 100 pacientes, 28 apresentavam 
disfunção sistólica do VD pelo ecocardiograma bidimensional. 
A capacidade da onda s’ do Doppler tecidual em predizer 
disfunção sistólica do VD foi analisada pela curva ROC, que 
mostrou um valor de corte de 10,8 cm/s, com especificidade 
de 85 %, sensibilidade de 54% e área sob a curva de 0,78 
(Figura 1). As medidas de strain não permitiram a identificação 
de um ponto de corte adequado para a identificação da 
disfunção do VD. Foi testada a correlação entre as medidas 
de BNP e as velocidades miocárdicas do Doppler tecidual, 
que mostraram uma correlação inversa significativa (p = 0,01), 
porém modesta (r = - 0,39, Figura 2). Não houve correlação 
significativa, no entanto, entre os níveis de BNP e o IPM, ou 
para as medidas de strain.

Figura 1 – Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para a definição do melhor ponto de corte de velocidade da onda sistólica do Doppler tecidual (s’) para a 
disfunção do ventrículo direito.
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Figura 2 – Correlação entre os níveis de peptídeo atrial natriurético (BNP) e a velocidade sistólica do Doppler tecidual (s’) do ventrículo direito.

Avaliação dos grupos 
Sessenta e oi to pacientes  apresentavam BNP  

< 50 pg/mL, sendo incluídos no grupo I. O grupo II  
(n = 32) consistia de pacientes mais idosos (Tabela 1), 
com ma io r  p reva l ênc i a  de  r e f l uxo  t r i cú sp ide  
(88% vs. 56%, p < 0,01) e pressões de artéria pulmonar 
mais elevadas (48 ± 11 vs. 35 ± 11 mmHg,p < 0,001) 
quando comparado com o grupo I. O grupo II ainda 
apresentava maior prevalência de disfunção sistólica do VD 
(59% vs. 13%, p <0,001) e menores velocidades da onda 
s’ e do strain do VD. Não houve, no entanto, diferença 
entre o IPM, estando em ambos os grupos aumentado  
(Tabela 2). A estimativa das pressões de enchimento do VE 
(relação E/e’) foi semelhante para ambos os grupos. 

Variabilidade intra e interobservador 
O coeficiente de correlação intraclasse foi de 0,98 

(intraobservervador) e 0,96 (interobservador) para a 
velocidade da onda s’ ,  e 0,91 ( intraobservador) 
e 0,90 (interobservador) para as medidas de strain .  

Os valores de strain rate não foram usados para análise em 
função de sua grande variabilidade e limitada obtenção. 

Discussão
O tromboembolismo pulmonar é uma causa importante 

de morbimortalidade, e seu prognóstico está associado 
à instabilidade hemodinâmica decorrente da disfunção 
sistólica do VD1. Na literatura, a prevalência de disfunção do 
VD pelo ecocardiograma varia de 30% a 50%1,2; em nossa 
casuística a disfunção do VD foi um pouco menor (28%), 
possivelmente em razão da exclusão de pacientes com 
disfunção sistólica do VE, eliminando dessa forma eventual 
comprometimento do VD associado à cardiomiopatia. 
Níveis elevados de BNP (≥ 50 pg/mL) estiveram associados 
à maior prevalência de disfunção sistólica do VD, seja 
qualitativamente (pelo ecocardiograma bidimensional) ou 
de maneira semiquantitativa, pelas variáveis do Doppler 
tecidual (velocidades da onda s’ e strain do VD). O Doppler 
tecidual constitui-se de um método simples, rápido e não 

Tabela 1 – Características clínicas dos grupos I (BNP < 50 pg/mL) e grupo II (BNP ≥ 50 pg/mL)

Grupo I (n = 68) Grupo II (n = 32) p

Idade (anos) 50 ± 14 64 ± 19 0,001

Sexo masculino (n, %) 18 (56) 42 (62) NS

neoplasia (n, %) 13 (19) 11(34) 0,09

cirurgia (n, %) 12 (18) 10 (31) NS

TVP (n, %) 17 (25) 12 (37) NS

Hipotensão/choque (n) 0 4 0,009

BNP: peptídeo atrial natriurético; TVP: trombose venosa profunda.
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invasivo para a avaliação da performance ventricular; porém 
os valores de corte para a identificação de disfunção sistólica 
do VD não são inteiramente consistentes7,8. Em nossa série, 
valores de onda s’ < 10,8 cm/s foram capazes de identificar 
a disfunção sistólica do VD com boa especificidade; no 
entanto, a sua sensibilidade foi baixa. Acreditamos que isso 
se deva basicamente a duas razões: primeiramente, valores 
de velocidades miocárdicas são particularmente influenciados 
pela idade14; assim, a redução da onda s’ na disfunção do VD 
poderia não ser tão marcante em pacientes mais jovens, que 
apresentam habitualmente velocidades miocárdicas maiores, 
sendo essa situação particularmente evidente na disfunção 
discreta do VD. Diferentemente da literatura, a idade 
média da nossa série é mais baixa (55 anos), com proporção 
significativa de jovens em pós-operatório. Adicionalmente, 
os valores de corte para velocidades s’ propostos na literatura 
para a identificação da disfunção do VD foram obtidos de 
estudos incluindo populações completamente distintas, ou 
seja, a partir da comparação de um grupo de indivíduos 
sadios com pacientes com disfunção do VD, com resultante 
separação mais precisa entre os grupos. Hsiao e cols.15, 
estudando pacientes com TEP e Doppler tecidual, mostraram 
que os pacientes com TEP apresentavam menores valores de 
onda s’ (10, 6 cm/s) comparados a um grupo de indivíduos 
normais (13,1 cm/s); Meluzin e cols.7, por sua vez, estudando 
pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção ventricular 
direita, obtiveram um ponto de corte um pouco menor  
(10,5 cm/s) para a disfunção sistólica do VD concomitante, 
também comparado a indivíduos normais. Como nossa 
população consistiu-se exclusivamente de pacientes com 
a doença (TEP), observamos diferentes performances 
do VD, variando desde ventrículos completamente 
normais até falência global da câmara; nessa situação há 
maior probabilidade de sobreposição da estimativa, e 
consequentemente menor sensibilidade do método. Em 
alguns casos, observamos ainda que a avaliação da região 
basal do VD pelo Doppler tecidual não refletia a alteração 
visualizada nas demais paredes, que eventualmente poderiam 
apresentar-se hipocinéticas e/ou com dilatação localizada.

Tabela 2 – Características ecocardiográficas do Grupo I (BNP < 50 pg/mL) e Grupo II (BNP ≥ 50 pg/mL) 

Grupo I Grupo II p

FEVE (%) 67 ± 5 68 ± 7 NS

IPM VD 0,50 ± 0,2 0,59 ± 0,3 NS

s’ VD (cm/s) 13,1 ± 3,1 10,5 ± 3,4 < 0,001

e’ septal (cm/s) 8,7 ± 2,9 7,4 ± 2,8 0,05

E/e’ (VE) 8,3 ± 3,0 8,2 ± 2,7 NS

strain do VD (%) 24 ± 9 19 ± 9 0,03

Razão VD/VE 0,9 1,1 < 0,001

Disfunção do VD (n,%) 9 (13) 19 (59) < 0,001

PSAP (mmHg) 35 ± 11 48 ± 11 0,002

BNP: peptídeo atrial natriurético; VE: ventrículo esquerdo; FE: fração de ejeção; IPM: índice de performance miocárdica; VD: ventrículo direito; 
s’: velocidade sistólica do Doppler tecidual; e’: velocidade diastólica inicial do Doppler tecidual; E: velocidade diastólica precoce transmitral;  
PSAP: pressão sistólica da artéria pulmonar.

Avaliação das pressões intracardíacas pelo BNP 
Em relação ao BNP, níveis aumentados desse biomarcador 

foram encontrados primordialmente na presença de disfunção 
sistólica do VD (predominantemente disfunção acentuada 
do VD), sugerindo que o acometimento significativo dessa 
câmara seja crucial para a elevação desse peptídeo. Em razão 
da vasoconstrição pulmonar resultante do TEP, ocorre um 
aumento do trabalho do VD na tentativa de manter elevada 
a pressão pulmonar; na dependência do grau de elevação da 
pressão, pode ocorrer a dilatação e falência do VD. Como o 
BNP é secretado em resposta a aumento do estresse ventricular 
ou atrial, reflete sobrecarga de volume ou pressão16, daí 
resultando sua elevação em pacientes com disfunção sistólica 
do VD. No entanto, a correlação entre a disfunção do VD e 
o BNP não é linear, havendo um sem número de fatores que 
influenciam essa relação, incluindo a secreção e a eliminação do 
biomarcador. A disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, por 
exemplo, está fortemente associada a um aumento de pressões 
intracardíacas (e consequentemente do BNP); em razão dessa 
associação, pacientes com fração de ejeção do VE diminuída 
foram excluídos. Como a disfunção diastólica também se 
relaciona com níveis elevados de BNP17, sua influência foi 
analisada a partir da estimativa da pressão intraventricular 
pelo Doppler convencional e tecidual (obtida pela razão 
E/e’); na nossa série, apesar de os pacientes com níveis mais 
elevados de BNP serem mais idosos, e presumivelmente com 
maior prevalência de disfunção diastólica, ambos os grupos 
tinham medidas similares de pressões de enchimento do 
VE. Particularmente em pacientes sem disfunção sistólica 
associada, a disfunção diastólica apresenta correlação apenas 
modesta com os níveis de BNP18,19. Sendo assim, acreditamos 
que a influência da disfunção diastólica sobre o BNP pode ser 
minimizada nesse grupo. 

Em relação ao IPM, observamos um aumento desse 
índice nos pacientes com TEP, independentemente da 
presença de disfunção do VD ou do nível de BNP. O 
aumento da resistência pulmonar (tal como ocorre no TEP) 
ocasiona um prolongamento do intervalo de contração 
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isovolumétrica, e dessa forma, mesmo na ausência de 
disfunção do VD, podemos antecipar um aumento do  
IPM. Hsiao e cols.15 observaram que pacientes com TEP 
poderiam ser especificamente identificados através do IPM, 
em relação a pacientes com hipertensão pulmonar decorrente 
de outras causas. Em nossa série, no entanto, esse índice não 
foi capaz de diferenciar os pacientes com BNP maior ou 
menor que 50 pg/mL.

Limitações
Algumas limitações relacionadas ao estudo necessitam 

comentários: a metodologia para a avaliação do VD foi 
essencialmente subjetiva, mesmo quando acrescida de 
parâmetros semiquantitativos. Outras técnicas, como a 
medida da fração de mudança da área do VD (fractional área 
change – FAC) e a fração de ejeção pelo método de Simpson 
poderiam acrescentar maior consistência aos resultados; no 
entanto, a característica da população estudada (exames 
realizados frequentemente à beira do leito, com pacientes 
dispnéicos) limitou essa avaliação em um número significativo 
de pacientes. Adicionalmente, somente o segmento basal 
da parede do VD foi analisado pelo Doppler tecidual, 
e possíveis alterações em outros segmentos não seriam 
detectadas. No entanto, no TEP, o envolvimento do VD ocorre 
mais frequentemente em toda a extensão de sua parede, 
eventualmente poupando o ápex (sinal de McConnel)20, dessa 
forma possibilitando a utilização do Doppler tecidual como 
representativa da performance global do VD. Adicionalmente, 
o mapeamento colorido utilizado pelo Doppler tecidual 
é extremadamente dependente da qualidade da imagem, 
fazendo-se necessário um elevado número de quadros para a 
obtenção de traçados adequados. A influência da respiração, 
em muitos casos, mais rápida, contribuiu para a dificuldade 
na aquisição das imagens, com maior comprometimento para 
algumas variáveis como o strain e strain rate. Finalmente, 
como para qualquer das técnicas relacionadas ao Doppler, 

o ângulo de insonação pode influenciar as medidas, tendo 
sido redobrada a atenção para a obtenção das imagens de 
maneira adequada.

Conclusão
A elevação do BNP é um marcador de disfunção de VD 

pelo ecocardiograma em pacientes com TEP agudo; embora as 
medidas de velocidades miocárdicas pelo Doppler tecidual se 
apresentem adequadas para a confirmação de disfunção do VD, 
sua sensibilidade limitada sugere, no entanto, que sua utilização 
seja primordialmente para a complementação de outras técnicas.
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Resumo

Fundamento: A dilatação do ventrículo esquerdo (VE) após infarto agudo do miocárdio (IAM) é um importante 
determinante do prognóstico. A razão entre a velocidade diastólica E do fluxo mitral e a velocidade diastólica e’ do anel 
mitral (relação E/e’) é o melhor índice não invasivo para detectar elevação aguda da pressão de enchimento do VE. A 
hipótese deste estudo é que a E/e’ possa predizer remodelação do VE após IAM tratado.

Objetivo: Avaliar se a E/e’ prediz remodelação ventricular após IAM, em comparação aos dados clínicos, laboratoriais 
e ecocardiográficos tradicionais. 

Método: Ecocardiogramas foram realizados em pacientes consecutivos com primeiro IAM, após angioplastia transluminal 
coronariana (ATC) seguida de recanalização efetiva, 48 horas e 60 dias após o evento. A E/e’ foi calculada pela média de 
quatro sítios do anel mitral. Remodelação do VE foi definida como aumento ≥ 15% do volume sistólico final ao método 
de Simpson. Análises estatísticas incluíram teste t de Student, curvas receptor-operador (ROC) e regressão logística 
multivariada, com p significante < 0,05.

Resultados: Estudados 55 pacientes, com idades de 58 ± 11 anos, 43 homens, observou-se E/e’ maior (13 ± 4 versus 
8,5 ± 2; p < 0,001) no grupo com remodelação (n = 13) em relação ao grupo sem remodelação (n = 42). A curva 
ROC indicou E/e’ como preditor de remodelação (área sob a curva = 0,81, p = 0,001). Análises de regressão contendo 
variáveis clínicas, laboratoriais e Doppler-ecocardiográficas confirmaram E/e’ como preditor independente da 
remodelação (odds ratio 1,42; p = 0,01).

Conclusão: A relação E/e’ é um preditor útil de remodelação do VE após IAM, indicando pacientes com maior risco 
cardiovascular (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):531-537).

Palavras-chave: Remodelação Ventricular, Infarto do Miocárdio, Ecocardiografia / utilização, Volume Sistólico / fisiopatologia.

Abstract
Background: Left ventricular (LV) dilation after acute myocardial infarction (AMI) is an important determinant of prognosis. The ratio of early mitral inflow 
velocity (E) and peak early diastolic annular velocity (e’) provides the best single index for noninvasive detection of acute elevation of LV filling pressure.

Objective: To assess whether E/e’ ratio predicts LV remodeling after properly treated AMI compared with traditional clinical, laboratory and 
echocardiographic data.

Methods: Comprehensive echocardiograms were performed in a series of consecutive patients with first AMI successfully treated with primary 
percutaneous transluminal angioplasty (PTCA), both 48 hours after intervention and 60 days later. Mean E/e’ was determined from four sites 
of the mitral annulus. LV remodeling was defined as more than 15% increase in end-systolic volume estimated by Simpson method. Statistical 
analysis included Student’s t test, receiver-operator curves (ROC) and multivariate logistic regression (all significant with p < 0.05).

Results: Fifty-five patients were included, with mean age 58 ± 11 years, 43 men. The group of patients who underwent LV remodeling (n = 13) 
had higher baseline E/e’ than those without (13 ± 4 versus 8.5 ± 2, p < 0.001). The ROC curve showed E/e’ > 15 as a predictor of remodeling 
(AUC = 0.81, p = 0.001). In addition, regression analysis (comprising clinical, laboratory and echocardiographic variables along with AMI site) 
confirmed the independent value of E/e’ in the prediction of LV remodeling (odds ratio 1.42, p = 0.01).

Conclusion: The E/e’ ratio is an useful predictor of LV remodeling after AMI, indicating patients with increased cardiovascular risk (Arq Bras 
Cardiol. 2013;100(6):531-537).

Keywords: Ventricular Remodeling; Myocardial Infarction; Echocardiography / utilization; Stroke Volume / physiopathology.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A dilatação do ventrículo esquerdo (VE), após infarto 

agudo do miocárdio (IAM), pode ocorrer mesmo com 
angioplastia transluminal coronariana (ATC) de bom resultado. 
Estudos prévios observaram expressiva dilatação do VE 
em aproximadamente um terço dos pacientes, a despeito 
da patência da artéria relacionada ao IAM1,2. O aumento 
da cavidade ventricular esquerda em resposta a agressão 
frequentemente vem acompanhada de alterações da 
geometria e queda do desempenho global da câmara, o que se 
convencionou chamar de remodelação (ou remodelamento). 
Tal dilatação do VE, após IAM, é um importante determinante 
do prognóstico, aumentando o risco de insuficiência 
cardíaca e morte súbita3. Diversos índices derivados do 
ecodopplercardiograma têm sido usados para predizer 
desfechos em pacientes após IAM. A presença de fluxo mitral 
restritivo, caracterizado pelo encurtamento do tempo de 
desaceleração (TD) da onda E do fluxo mitral secundário à 
elevação da pressão diastólica final, associou-se com maior 
risco de dilatação do VE após IAM4,5. Pressões de enchimento 
elevadas, como sugerido por TD < 130-140 ms, usualmente 
indicam infartos de maior tamanho, com disfunção sistólica 
mais acentuada e especial predisposição à remodelação6.

No entanto, as velocidades do fluxo mitral e o TD são de 
valor limitado em indivíduos com função sistólica preservada 
do VE7. Felizmente, a desejável reperfusão precoce obtida 
pelos avanços recentes nas técnicas de ATC tem resultado 
em melhores desfechos clínicos e superior recuperação da 
função ventricular esquerda8. Por outro lado, a razão entre 
a velocidade diastólica precoce do fluxo mitral ao Doppler 
pulsátil convencional (E) e a velocidade diastólica precoce do 
anel mitral ao Doppler tecidual (e’), conhecida como relação 
E/e’, teve forte correlação com a pressão de enchimento do 
VE invasivamente determinada7, mesmo em indivíduos com 
fração de ejeção (FE) preservada.

A hipótese deste estudo foi que a relação E/e’ aumentada 
(marcador não invasivo da elevação das pressões de 
enchimento do VE) está associada com maior ocorrência de 
dilatação do VE em pacientes com reperfusão de sucesso 
após IAM. Portanto, o objetivo deste estudo foi definir 
se a relação E/e’ prediz remodelação do VE infartado e 
adiciona informação à abordagem clínica, laboratorial e 
ecocardiográfica tradicional.

Métodos

População
Pacientes consecutivos, admitidos na unidade coronariana 

de nossa instituição, com diagnóstico de primeiro IAM, foram 
avaliados para ingresso no estudo. O diagnóstico do IAM foi 
definido pelas recomendações da European American College 
of Cardiology/American Heart Association9. Os critérios de 
inclusão foram: 1) cinecoronariografia após ATC mostrando 
artéria relacionada ao IAM patente, com fluxo TIMI grau 
III10; 2) ecocardiograma demonstrando acinesia em parede 
relacionada ao território arterial comprometido. Os critérios de 
exclusão foram: 1) necessidade de suporte hemodinâmico com 
balão intra-aórtico; 2) arritmia sustentada, impossibilitando 

aferição dos índices ecodopplercardiográficos; 3) janela 
acústica torácica inadequada; 4) não concordância em 
participar do estudo.

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e os pacientes 
foram incluídos após assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido.

Ecocardiografia 
Completa avaliação ecocardiográfica foi realizada em 

série consecutiva de pacientes com primeiro IAM em dois 
momentos: 48 horas após ATC com recanalização de êxito 
do vaso culpado e, aproximadamente, 60 dias após o IAM. 
Em nossa instituição, todos os pacientes são diretamente 
tratados com ATC primária e não trombólise. Portanto, 
o valor de E/e’ para o desfecho pesquisado foi testado 
nessas circunstâncias para todos os indivíduos do estudo.  
Os ecocardiogramas foram realizados pelo mesmo 
examinador utilizando ecocardiógrafo Ie33 Philips (Philips 
Medical Systems, EUA) equipado com transdutor de 2,5-
4 MHz. Os cortes usuais foram realizados para permitir 
completo estudo pelas técnicas de modo M, bidimensional 
e Doppler (pulsátil, contínuo, color e tecidual).

Em concordância com as recomendações da American 
Society of Echocardiography (ASE)11, os seguintes parâmetros 
foram determinados: espessura do septo interventricular 
e da parede inferolateral do VE na diástole, dimensões 
sistólica e diastólica do VE. O escore de motilidade 
parietal (EMP) foi calculado levando em conta o modelo-
padrão de 16 segmentos e graduado em escala de quatro 
pontos: 1 = normal, 2 = hipocinético, 3 = acinético, 
4 = discinético. A massa do VE foi calculada por meio da 
fórmula da ASE e indexada pela superfície corpórea (método 
de DuBois e DuBois). Os volumes e a FE foram calculados 
pelo método biplanar de Simpson. Remodelação do VE 
foi definida, prospectivamente, como aumento ≥ 15% no 
volume sistólico final12.

As velocidades do fluxo mitral foram medidas pelo 
Doppler pulsátil no corte apical de quatro câmaras, com 
a amostra de volume posicionada entre as pontas das 
cúspides da valva mitral, e o paciente instruído a segurar 
a respiração, quando possível. Foram determinadas as 
velocidades diastólicas precoce (E) e de contração atrial (A), 
bem como a relação E/A e o TD. As velocidades anulares 
diastólicas precoce (e’) e atrial (a’) foram registradas pelo 
Doppler tecidual nos cortes apicais de quatro e duas câmaras, 
com amostra de volume de 1-2 mm colocada na junção da 
parede do VE com quatro sítios do anel mitral (septal, lateral, 
anterior e inferior). A média das velocidades nos quatro sítios 
representou as ondas e’ e a’ utilizadas para análise no estudo, 
assim como a relação E/e’. Todas as medidas representaram 
a média de três ciclos cardíacos.

A função diastólica do VE foi graduada de acordo com a 
interpretação combinada dos índices derivados do Doppler 
pulsátil convencional do fluxo mitral e do Doppler tecidual. 
Relaxamento anormal foi diagnosticado com a presença 
de relação E/A < 0,9 e e’ < 10 cm/s; o fluxo restritivo 
foi determinado com relação E/A > 2, TD < 140 ms e 
e’ < 8 cm/s13. Na diferenciação entre padrão normal e 
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Figura 1 - Curva receptor-operador da relação E/e’ na predição da remodelação do ventrículo esquerdo após infarto agudo do miocárdio tratado.

pseudonormal, a presença de e’ < 8 cm/s e E/e’ ≥ 15 foi 
usada13. O volume de átrio esquerdo indexado (VAEI) foi 
aferido por meio da técnica de Simpson biplanar seguida 
da indexação pela superfície corpórea.

Dados clínicos basais e seguimento
Dados clínicos e demográficos foram obtidos por 

detalhada revisão de prontuário. Foi feito o registro de 
idade, gênero, peso, altura, índice de massa corpórea 
(IMC), história pregressa de diabetes, hipertensão arterial, 
dislipidemia, tabagismo, drogas em uso e ATC prévia. O 
tempo transcorrido do início dos sintomas até a recanalização 
do vaso culpado, o local (parede do VE comprometida), 
a classificação de Killip, pressão arterial no momento da 
admissão e picos enzimáticos de isoenzima MB creatina 
quinase (CK-MB) e troponina foram também anotados. 
Durante e após a realização da ATC, todos os pacientes 
foram tratados com as doses recomendadas de aspirina, 
clopidogrel, heparina não fracionada e abxicimabe9.  
O tratamento medicamentoso após o evento foi conduzido 
pelo médico do paciente, recomendando-se a administração 
de inibidores da enzima conversora (ou bloqueadores do 
receptor da angiotensina II), betabloqueadores e diuréticos, 
de acordo com as diretrizes vigentes9. O desfecho primário 
foi a remodelação do VE após 60 dias do IAM.

Análise estatística
O cálculo estimado da amostra foi de 51 pacientes, 

con s i de r ando  i n c i dênc i a  de  r emode l a ção  de 
aproximadamente 30%1, poder estatístico (power) de 90% 

e nível de significância de 5%. Os dados são apresentados em 
média com desvio-padrão (variáveis contínuas) e porcentuais 
(variáveis categóricas). As diferenças entre os grupos com e 
sem remodelação foram determinadas por meio dos testes 
t de Student pareado (variáveis contínuas com distribuição 
normal), Mann-Whitney (contínuas com distribuição não 
normal) e qui-quadrado (categóricas).

As correlações entre os índices ecodopplercardiográficos 
e as mudanças no volume sistólico final foram analisadas 
pelo coeficiente de Pearson. Curva receptor-operador 
(ROC) foi construída para determinar E/e’ como preditor 
de remodelação, bem como sensibilidade e especificidade.  
Por fim, análise de regressão logística multivariada foi 
empregada para identificar o valor independente de E/e’ 
em relação a diversas variáveis tradicionais. Significância 
estatística foi definida como valor de p < 0,05. As análises 
foram processadas usando o programa de estatística SPSS 13.0 
for Windows (SPSS INC, Chicago, Illinois).

Resultados
Foram incluídos 55 pacientes, com idade 58 ± 11 anos, 

43 homens, detectando-se remodelação (grupo I) em 
13 indivíduos (24%), os quais foram comparados com o grupo 
sem remodelação (grupo II), composto por 42 indivíduos.

As características clínicas, demográficas e laboratoriais da 
população do estudo (e seus subgrupos) estão dispostas na 
Tabela 1. O grupo I teve maior percentual de história prévia 
de hipertensão arterial sistêmica (60% versus 38%, p = 0,02) 
e maior pico de troponina (20 ± 12 versus 7 ± 8 ng/ml, 
p = 0,005) em comparação ao grupo II. Houve também 
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tendência a maiores picos de CK-MB (p = 0,06) e tempo entre 
sintoma e recanalização do vaso (p = 0,08) no grupo I. Não 
houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 
em relação a idade, gênero, IMC, diabetes, dislipidemia, 
tabagismo, uso prévio de inibidores da enzima conversora/
bloqueadores do receptor da angiotensina II, ATC prévia, 
infarto localizado em parede anterior, Killip II na admissão, 
pressão arterial na admissão e níveis séricos de hemoglobina, 
glicose e creatinina (todos com p > 0,05).

A Tabela 2 mostra as principais característ icas 
Doppler-ecocardiográficas da amostra estudada. O grupo I 
teve maior dimensão sistólica do VE (p = 0,02), menor FE 
(p = 0,01), maior EMP (p < 0,001), menores e’ (p = 0,02) 
e a’ (p 0,03), e maior relação E/e’ (p < 0,001). Não foram 
encontradas diferenças de dimensão diastólica de VE, IMVE, 
relação E/A, TD e VAEI (todos p > 0,05) entre os grupos.

Houve correlação entre a variação do volume sistólico final 
após 60 dias (r = 0,26, p = 0,03) e E/e’, mas não com as demais 
variáveis. A curva ROC (Figura 1) indicou E/e’ como preditor 
de remodelação (área sob a curva = 0,81, 95% de intervalo 
de confiança 0,68-0,94, p = 0,001). O valor de corte para 
E/e’ > 15 demonstrou sensibilidade de 70% e especificidade 
de 98% para aumento > 15% do volume sistólico final do VE.

Análises de regressão multivariada contendo variáveis 
clínicas (história de hipertensão arterial, tempo dos sintomas), 
laboratoriais (troponina e CK-MB) e Doppler-ecocardiográficas 
(dimensão sistólica de VE, FE, EMP, a’, E/e’ e local do IAM) 
confirmaram E/e’ como único preditor independente de 
remodelação (odds ratio 1,42, 95% de intervalo de confiança 
1,1-1,9, p = 0,01), acima e além dos demais parâmetros. 
Análises especulativas, forçando no modelo a entrada de 
outras variáveis tradicionalmente utilizadas, como idade, 
gênero, TD e localização do IAM em parede anterior, não 
modificaram o valor preditivo independente da relação E/e’. 

Discussão
O principal achado deste estudo foi que a relação E/e’ 

parece ser um preditor independente da remodelação 
ventricular esquerda, após IAM tratado com reperfusão de 
sucesso por ATC. Em especial, a evidência ecocardiográfica 
de elevação de pressões de enchimento do VE, proporcionada 
por E/e > 15, associou-se fortemente com dilatação do VE, 
com valor superior aos parâmetros clínicos, laboratoriais e 
ecocardiográficos previamente estabelecidos. Considerável 
volume de evidências demonstrou que a presença do fluxo 
mitral restritivo (TD encurtado) é forte preditor prognóstico, 

Tabela 1 – Principais características clínicas, demográficas e laboratoriais da população do estudo e seus subgrupos: grupo I, com 
remodelação; grupo II, sem remodelação

Variável Total (n = 55) Grupo I (n = 13) Grupo II (n = 42) p

Idade (anos) 58 ± 11 59 ± 13 58± 11 0,8

Gênero masculino (%) 78 (43) 77 78 0,9

IMC (kg/m²) 27 ± 4 28 ± 4 27 ± 4 0,6

HAS (%) 47 (26) 69 38 0,02

DM (%) 20 15 21 0,7

DL (%) 49 61 45 0,2

Tabagismo (%) 36 38 36 0,7

IECA/BRA (%) 84 100 72 0,8

ATC prévia (%) 7 15 5 0,2

IAM anterior (%) 53 69 48 0,2

Tempo (horas) 5 ± 6 7 ± 8 4,5 ± 6 0,08*

Killip II (%) 13 30 9,5 0,2

PAS (mmHg) 126 ± 21 131 ± 25 125 ± 20 0,5

PAD (mmHg) 75 ± 14 76 ± 19 75 ± 12 1,0

FC (bat./min) 74 ± 13 70 ± 18 75 ± 12 0,5

CK-MB (U/L) 128±118 194 ± 136 99 ± 103 0,06*

Troponina (ng/ml) 10 ± 11 20 ± 12 7 ± 8 0,005*

Hemoglobina (g/dl) 13 ± 2 13 ± 2 13 ± 2 0,8

Glicose (mg/dl) 126 ± 50 129 ± 29 126 ± 55 0,9

Creatinina (mg/dl) 1,07 ± 0,2 1,06 ± 0,2 1,07 ± 0,2 0,9
IMC: índice de massa corpórea; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes melito; DL: dislipidemia; IECA/BRA: inibidores da enzima conversora/bloqueadores 
dos receptores da angiotensina; ATC: angioplastia transluminal percutânea; IAM: infarto agudo do miocárdio; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica; FC: frequência cardíaca; CK-MB: isoenzima creatino-quinase, fração miocárdica. *Foi utilizado teste de Mann-Whitney. Demais variáveis contínuas 
comparadas pelo teste t de Student. 
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Tabela 2 – Principais características Doppler-ecocardiográficas da população do estudo e seus subgrupos: grupo I, com remodelação; grupo II, 
sem remodelação

Variável Total (n = 55) Grupo I (n = 13) Grupo II (n = 42) p

DDVE (mm) 50 ± 4 51 ± 5 50 ± 4 0,2

DSVE (mm) 34 ± 7 38 ± 6 32 ± 7 0,02

VDFVE (mm) 90 ± 29 84 ± 19 91 ± 31 0,4

VSFVE (mm) 41 ± 17 44 ± 16 40 ± 18 0,5

Percentual da FE 55 ± 12 47 ± 11 56 ± 12 0,01

EMP 1,3 ± 0,2 1,51 ± 0,2 1,27 ± 0,2 < 0,001

IMVE (g/m²) 101 ± 17 108 ± 18 99 ± 17 0,08

VAEI (ml/m²) 25 ± 5 26 ± 5 24 ± 5 0,5

E (cm/s) 77 ± 19 84 ± 19 75 ± 18 0,1

A (cm/s) 70 ± 24 69 ± 27 70 ± 23 0,9

E/A 1,2 ± 0,5 1,4 ± 0,6 1,2 ± 0,4 0,1

TD (ms) 186 ± 31 172 ± 21 190 ± 33 0,2

e’ (cm/s) 8,1 ± 2 6,9 ± 2 8,5 ± 2 0,02

a’ (cm/s) 8,9 ± 2 7,7 ± 3 9,4 ± 2 0,03

E/e’ 10 ± 3 13 ± 4 8,5 ± 2 < 0,001
DDVE: dimensão diastólica do ventrículo esquerdo; DSVE: dimensão sistólica do ventrículo esquerdo; VDFVE: volume diastólico final do ventrículo esquerdo; VSVE: 
volume sistólico final do ventrículo esquerdo; FE: fração de ejeção; EMP: escore de motilidade parietal; IMVE: índice de massa ventricular esquerda; E: velocidade 
diastólica precoce do fluxo mitral; A: velocidade de contração atrial do fluxo mitral; TD: tempo de desaceleração; e’: velocidade diastólica anular precoce; a’: velocidade 
anular de contração atrial.

após IAM, uma vez que se associa em geral com maior 
área de acinesia de parede do VE e pressão diastólica final 
aumentada4-6. Entretanto, o TD tem reconhecidas limitações 
em indivíduos com função sistólica preservada7, situação cada 
vez mais frequente após os avanços obtidos com a pronta 
intervenção percutânea na terapia do IAM. Em paralelo, 
demonstrou-se que a relação E/e’ foi o melhor indicador da 
presença de pressão diastólica final elevada na comparação 
entre múltiplos parâmetros ecocardiográficos e a pressão 
medida por cateter de hemodinâmica7,14. 

O presente estudo indica que a relação E/e’ pode ser 
superior ao TD para prever remodelação quando avaliamos 
uma população de pacientes com FE relativamente preservada 
(amostra geral com porcentual de FE média 55 ± 12). Outro 
achado intrigante foi que a relação E/e’, representativa dos 
efeitos agudos da elevação das pressões de enchimento do VE, 
teve melhor desempenho para prever remodelação pós-IAM 
do que o VAEI, índice tradicionalmente associado à elevação 
crônica de pressões de enchimento. Embora o VAEI seja um 
preditor inequívoco de mortalidade após IAM15, seu impacto 
na remodelação não foi evidenciado em nosso estudo. 

É possível que pacientes com aumento crônico do 
VAEI já tenham sofrido anteriormente ao IAM algum 
grau de remodelação ventricular esquerda, atenuando 
os efeitos gerados pela lesão isquêmica mais recente. 
Portanto, o impacto do VAEI aumentado na remodelação 
do VE não seria aparente para uma coorte relativamente 
pequena e com curto tempo de seguimento como a nossa. 
Alternativamente, pode-se especular que a relação entre 

a remodelação do VE e o aumento agudo das pressões 
de enchimento seja mais importante do que entre a 
remodelação e o aumento crônico. No contexto de 
isquemia miocárdica e infarto, o Doppler tecidual (do qual 
deriva a velocidade e’ e, em última instância, a relação 
E/e’) mostra baixas velocidades sistólicas e diastólicas 
no anel mitral16. Essas velocidades decrescem com a 
hipoperfusão regional, recuperam com a reperfusão e 
diferenciam entre infarto transmural e não transmural17. 
Após o IAM, os efeitos agudos de isquemia e necrose 
provocam perda da integridade dos miócitos e desarranjo 
da geometria do VE, levando a queda do desempenho 
global e aumento na pressão diastólica final do VE.  
A dilatação/remodelação do VE emerge desse processo 
como mecanismo compensatório para tentar restaurar a 
pressão de enchimento para o nível normal (ou próximo 
do normal). Isso poderia explicar por que um marcador 
substituto da medida aguda da pressão de enchimento do 
VE funciona melhor na predição da remodelação.

Além de estimar a função cardíaca e as pressões de 
enchimento, alguns autores têm investigado o valor 
prognóstico da relação E/e’ no IAM. Em 250 pacientes 
acompanhados por período mediano de 13 meses após 
IAM, Hillis e cols.18 mostraram que E/e’ > 15 foi um forte 
indicador de menor sobrevida, com valor incremental 
aos parâmetros clínicos e índices ecocardiográficos 
tradicionais de função sistólica e diastólica. Certamente a 
remodelação ventricular esquerda exerce importante papel 
na fisiopatologia dos fenômenos envolvidos na diminuição 
da sobrevida nesse grupo. Esses estudiosos publicaram um 
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estudo na mesma linha investigativa que o nosso, mostrando que 
E/e’ > 15 identificava indivíduos com maior risco de desenvolver 
dilatação do VE após IAM19.

Entretanto, há diversas diferenças metodológicas entre tal 
relato e o presente estudo que devem ser salientadas. Em 
primeiro lugar, a população estudada por Hillis e cols.18 foi 
composta de 47 indivíduos, sendo apenas 22 pacientes (47%) 
tratados com ATC primária e 25 (53%) tratados com trombólise19. 
Em contraste, todos os pacientes do nosso grupo passaram 
por intervenção percutânea, reconhecidamente capaz de 
proporcionar melhor evolução8. Além disso, os critérios para 
definir remodelação do VE foram díspares: aumento ≥ 15% no 
volume sistólico final do VE em nosso estudo, em contraste com 
aumento ≥ 15% no volume diastólico final no artigo supracitado. 
Não há consenso na literatura se a variação do volume sistólico 
ou diastólico final do VE deva ser usada no diagnóstico da 
remodelação, e outros autores também têm utilizado nossa 
opção como referência12. A opção pelo emprego da variação 
no volume sistólico final deveu-se à evidência prévia de que 
tal parâmetro é superior ao volume diastólico final e à própria 
fração de ejeção como preditor primário do prognóstico após 
IAM12. Finalmente, é importante sublinhar que, no estudo de 
Hillis e cols.18, a relação E/e’ foi obtida a partir da medida da 
velocidade e’ realizada, exclusivamente, no lado septal do anel 
mitral, enquanto em nossa investigação empregamos a média de 
quatro lados do anel mitral (septal, lateral, anterior e inferior). Tal 
conduta é fundamental para diminuir discrepâncias na vigência 
de disfunção miocárdica regional13.

Nossa abordagem tem algumas limitações. Sabe-se que as 
velocidades do Doppler tecidual são afetadas pela translação, 
tração e arrastamento (tethering) dos segmentos miocárdicos 
adjacentes20, portanto bastante dependentes do ângulo. Novos 
métodos de imagem, como o speckle-tracking ecocardiográfico21 

e a ressonância nuclear magnética22, sem essa limitação, têm 
demonstrado extraordinário valor na predição da remodelação 
após IAM. Entretanto, sua aplicabilidade clínica ainda é bastante 
restrita por várias razões, entre elas a disponibilidade, o que torna 
a relação E/e’ a melhor escolha em termos de custo-benefício no 
momento. Outra limitação relativa foi o fato de todos os exames 
terem sido realizados por um só examinador, impossibilitando a 
aferição da variabilidade interobservador.

Assim, a relação E/e’, marcador não invasivo da elevação 
das pressões de enchimento do VE, pode ser um preditor 
útil no cenário da dilatação/remodelação ventricular após 
IAM, indicando pacientes com maior risco cardiovascular e 
possibilitando intervenção precoce.
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Resumo

Fundamento: A doença renal crônica representa hoje um grande desafio para a saúde pública no sentido de se obterem 
conhecimentos para subsidiar intervenções que possam alterar a velocidade de perda da função renal.
Objetivo: Avaliar a magnitude do déficit da função renal em hipertensos adultos e sua relação com marcadores 
inflamatórios: proteína C reativa ultrassensível, velocidade de hemossedimentação e relação neutrófilos/linfócitos.
Métodos: Estudo transversal envolvendo 1.273 adultos hipertensos, de ambos os sexos, sendo 1.052 com déficit da função renal 
e 221 sem déficit, diagnosticados pela equação Modification of Diet in the Renal Disease. A razão de chances (OR) e a razão 
de prevalência (RP) foram utilizadas para determinar a probabilidade de ocorrência de atividade inflamatória na doença renal.
Resultados: O déficit de função renal foi diagnosticado em 82,6% dos avaliados, sendo que a maioria da amostra (70,8%) 
estava inserida no estágio 2 da doença renal crônica. No modelo de regressão permaneceram independentemente 
associadas ao déficit da função renal a síndrome metabólica (RPajustada = 1,09 [IC95%: 1,04-1,14]), a proteína C reativa 
ultrassensível (RPajustada = 1,54 [IC95%: 1,40-1,69]) e a velocidade de hemossedimentação (RPajustada = 1,20 [IC95%: 
1,12-1,28]). No entanto, considerando os indivíduos classificados no estágio 2 do déficit da função renal, a chance 
de alteração dos marcadores inflamatórios foram de OR = 10,25 (IC95%: 7,00-15,05) para a proteína C reativa 
ultrassensível, OR = 8,50 (IC95%: 5.70-12.71) para a relação neutrófilos/linfócitos e OR = 7,18 (IC95%: 4,87-10,61) 
para a velocidade de hemossedimentação.
Conclusão: Os resultados mostram associação da atividade inflamatória e da síndrome metabólica com o déficit da 
função renal (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):538-545).
Palavras-chave: Hipertensão, Nefropatias, Inflamação, Síndrome Metabólica.

Abstract
Background: Today, chronic kidney diseases represent a great challenge to public health as regards the acquisition of knowledge to support 
interventions that can slow the progression of renal function loss.

Objective: To analyze the magnitude of the renal function deficit in hypertensive adult patients and its relationship with the following 
inflammatory markers: high-sensitivity C reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, and neutrophil/lymphocyte ratio.

Methods: Cross-sectional study including 1,273 adult hypertensive patients of both genders, of whom 1,052 had renal function deficit, and 
221 had no deficit, as diagnosed by the Modification of Diet in Renal Disease equation. The odds ratio (OR) and the prevalence ratio (PR) were 
used to determine the probability of the occurrence of inflammatory activity in renal disease.

Results: Renal function deficit was diagnosed in 82.6% of the patients assessed, and most of the sample (70.8%) was classified as in stage 2 of 
chronic kidney disease. In the regression model, metabolic syndrome (PRadjusted = 1.09 [95%CI: 1.04-1.14]), high-sensitivity C reactive protein 
(PRadjusted = 1.54 [95%CI: 1.40-1.69]) and erythrocyte sedimentation rate (PRadjusted = 1.20 [95%CI: 1.12-1.28]) remained independently associated 
with the renal function deficit. However, considering the individuals classified as in stage 2 of renal function deficit, the chance of abnormalities 
in inflammatory markers were OR = 10.25 (95%CI: 7.00-15.05) for high-sensitivity C reactive protein, OR = 8.50 (95%CI: 5.70-12.71) for 
neutrophil/lymphocyte ratio, and OR = 7.18 (95%CI: 4.87-10.61) for erythrocyte sedimentation rate.

Conclusion: The results show an association of inflammatory activity and metabolic syndrome with renal function deficit (Arq Bras Cardiol. 
2013;100(6):538-545).

Keywords: Hypertension; Kidney Diseases; Inflammation; Metabolic Syndrome.
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Introdução
As alterações no perfil de morbimortalidade da população 

mundial evidenciaram aumento da doença renal crônica 
(DRC), considerada um dos maiores desafios da saúde 
pública deste século, com todas as suas implicações 
econômicas e sociais1. Segundo os critérios da National 
Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality 
Iniciative2, a DRC é definida como lesão do parênquima 
renal e/ou diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) 
por período igual ou superior a três meses, evidenciada por 
marcadores de lesão renal, incluindo alterações sanguíneas/
urinárias, exames de imagem ou histopatológicos2. Nos 
Estados Unidos, Europa e Ásia estima-se que 11-33% da 
população geral sejam portadores de DRC, a maioria nos 
estágios iniciais da doença3.

De acordo com a literatura, hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) associada a DRC eleva o risco cardiovascular e, à 
medida que a disfunção renal evolui, aumenta a prevalência 
de HAS, atingindo cerca de 90% dos nefropatas. Portanto, a 
detecção, o tratamento e o controle da HAS são fundamentais 
para a redução de eventos renais e cardiovasculares2,4,5.

A hipertensão reflete um estado de inflamação endotelial, 
assim como a DRC5. De acordo com as recomendações 
europeias e japonesas, a utilização de marcadores de 
inflamação, como a proteína C reativa ultrassensível (PCRus), 
a velocidade de hemossedimentação (VHS) e a relação 
neutrófilos/linfócitos (R N/L) em pacientes com DRC melhora 
o diagnóstico e a terapêutica, reduzindo dessa forma a 
mortalidade cardiovascular6,7.

No Brasil, há escassez de estudos sobre a relação entre 
a DRC e os marcadores inflamatórios PCRus, R N/L e VHS. 
De acordo com vários autores, tanto a PCRus quanto a VHS 
podem ser usadas na identificação da DRC, aumentando 
a sensibilidade e a especificidade desse diagnóstico7-9. 
Kocyigit e cols.10 referiram que R N/L < 1 pode ser indicativa 
de estado inflamatório subjacente e predizer a taxa de 
progressão da DRC estágio 4, indicando a necessidade de 
procedimento dialítico.

Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
magnitude da disfunção renal e sua relação com três 
potenciais marcadores inflamatórios (PCRus, R N/L e VHS), 
utilizados na prática clínica, em pacientes hipertensos.

Métodos

Desenho do estudo e amostra
Estudo transversal de cunho analítico, constituído por 

2.122 indivíduos hipertensos de ambos os sexos, com 
quatro anos de atendimento na Clínica de Hipertensão 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco. Foram excluídos os portadores de hipertensão 
secundária (n = 5), arritmias cardíacas (n = 26), insuficiência 
cardíaca (n = 7), infarto do miocárdio prévio (n = 9), 
dislipidemias com uso de medicação hipolipemiante 
(n = 46), diabetes melito (n = 203) e aqueles com dados 
incompletos no prontuário (n = 553). O tamanho amostral 
final foi de 1.273 indivíduos. Todos os pacientes tinham 

esquema de fármacos anti-hipertensivos entre 1-4 drogas 
(betabloqueador, hidroclorotiazida, inibidor da enzima de 
conversão da angiotensina, betabloqueador do canal de 
cálcio, hidralazina, metildopa).

A taxa de filtração glomerular (TFG) foi estimada segundo 
os critérios da National Kidney Foundation/Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative2, a partir da equação proposta por 
Levey e cols.11. O déficit da função renal (DFR) foi definido como 
TFG ≤ 89 mL/min/1,73m2 e classificado em cinco estágios: 
1 = TFG ≥ 90 mL/min/1,73m2; 2 = 60-89,9 mL/min/1,73m2; 
3 = 30-59,9 mL/min/1,73m2; 4 = 15-29,9 mL/min/1,73m2; 
5 = < 15 mL/min/1,73m2. Considerou-se DFR agregando os 
estágios 2, 3 e 4. O estágio 1 foi considerado nos pacientes sem 
déficit da função renal2.

Variáveis do estudo
As variáveis consideradas foram as sociodemográficas 

(idade, sexo e escolaridade), laboratoriais (PCRus, VSH e 
R N/L), antropométricas (índice de massa corpórea [IMC] e 
circunferência da cintura [CC]) e clínicas (síndrome metabólica 
[SM] e hipertensão arterial sistêmica [HAS]).

Todos os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos 
do estudo e, após a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarcido, responderam a um questionário com 
informações socioeconômicas, demográficas e clínicas. Além 
disso, foram aferidas as medidas antropométricas e coletada 
amostra de sangue para análise laboratorial.

A escolaridade foi avaliada em termos de anos de estudo, 
estratificando-se a amostra em < 4 anos e ≥ 4 anos. 
A PCRus foi mensurada pelo método de Automação 
Cobas C 501, considerando-se como normal o valor 
de referência < 0,5 mg/dL, para homens e mulheres.  
Na avaliação da VHS na primeira hora, utilizou-se o método 
de fotometria por capilaridade, referenciada por valores de 
0-15 mm para homens e 0-20 mm para mulheres, com ponto 
de corte nos limites superiores da normalidade. A inversão 
da R N/L, no hemograma, foi avaliada utilizando o método 
ABX Pentra DX 120, com revisão de lâmina, considerando-se 
como alterada quando > 1.

As medidas de peso e altura foram tomadas segundo as 
técnicas preconizadas12. O peso foi aferido em uma balança 
da marca Filizola®, com capacidade de 150 kg, e a altura 
medida em antropômetro acoplado à balança com capacidade 
para 1,90 m. O diagnóstico do excesso de peso foi realizado 
pelo IMC, classificado de acordo com os pontos de corte 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), considerando-se 
excesso de peso o IMC ≥ 25 kg/m2,13. No caso de idosos, foi 
utilizada a classificação proposta por Lipschitz14, utilizando-se 
o ponto de corte de IMC ≥ 27 kg/m2. A CC foi obtida no 
ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca, 
utilizando fita métrica flexível e inelástica, sem comprimir 
os tecidos. O paciente foi mantido em posição ereta, com 
o abdome relaxado, braços ao lado do corpo e pés unidos.  
A cintura foi considerada elevada considerando os pontos de 
corte ≥ 94 cm (homem) e ≥ 80 cm (mulher)13.

Na aferição da pressão arterial (PA) foi utilizado o método 
auscultatório, com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, 
marca Takaoka, modelo 203, devidamente calibrado, 
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e estetoscópio marca Littmann, obedecendo à técnica 
preconizada. Foram consideradas as medidas da PA aferidas 
na primeira consulta e na ausência de tomada de medicação 
anti-hipertensiva. A classificação da hipertensão seguiu as 
recomendações da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão4. 

 A SM foi identificada segundo os critérios da International 
Diabetes Federation (IDF)15, sendo baseada na presença das 
seguintes características: obesidade abdominal (circunferência 
da cintura ≥ 94 cm, homens, e ≥ 80 cm, mulheres), associada 
a pelo menos dois dos seguintes fatores: lipoproteína de 
alta densidade (HDL - colesterol) < 40 mg/dL, homens, e 
< 50 mg/d, mulheres; triglicérides ≥ 150 mg/dL; glicemia de 
jejum ≥ 100 mg/dL; HAS, classificada segundo as VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão4.

Análise e processamento dos dados
A construção do banco de dados e a análise estatística 

foram realizadas nos programas Epi-info versão 6.04 e SPSS 
versão 13.0. Os dados foram digitados com dupla entrada 
e verificados com o Validate, para checar a consistência 
e a validação dos mesmos. Os dados foram descritos 
como medianas + intervalos interquartílicos para variáveis 
contínuas. As proporções foram usadas para expressar 
variáveis dicotômicas. O melhor ajuste para distribuição 
normal foi avaliado utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov.

Investigou-se a influência dos fatores de risco estudados 
sobre a função renal utilizando o modelo de regressão de 
Poisson e, na composição do modelo consideraram-se as 
variáveis que obtiveram significância ≤ 0,20 na análise 
bivariada não ajustada, e aquelas que não atenderam a essa 
definição entraram no modelo pela sua importância clínica 
(SM). Na análise ajustada foi utilizado o método stepwise 
(seleção de variáveis por passos) com eliminação retrógrada. 
Permaneceram no modelo final apenas as variáveis 
associadas a um valor de p < 0,05. Os testes analisados 
foram aplicados com 95% de intervalo de confiança e nível 
de significância de 5%.

Para verificar a existência de associação entre a disfunção 
renal e os marcadores selecionados, foram utilizados os 
testes de qui-quadrado com correção de Yates ou teste exato 
de Fisher quando os critérios para aplicação do primeiro 
não foram atingidos, de Mann-Whitney U, e a força da 
associação foi avaliada pela razão de prevalência (RP) e 
pela razão de chances (odds ratio – OR), considerando-se 
um intervalo de confiança de 95%.

Aspectos éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), registro 
CEP/CCS/UFPE n. 343/09 e no SISNEP FR – 300564, de acordo 
com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados
Dos 1.273 pacientes hipertensos incluídos no estudo, a 

maioria (73,1%, IC95%: 0,95-1,07) era do sexo feminino. 
A mediana da pressão arterial foi de 138 mmHg pressão 

arterial sistólica (PAS) e 86 mmHg pressão arterial 
diastólica (PAD), e a mediana de idade foi de 59 (intervalo 
interquartílico [IQ]: 52-67), com idade mínima de 41 e 
máxima de 92 anos. Cerca de 60% dos pacientes faziam uso 
de medicação combinada de duas drogas, enquanto 12% 
faziam uso de 3-4 medicações. O DFR foi diagnosticado 
em 82,6% dos avaliados, sendo que a maioria da amostra 
(70,8%) estava inserida no estágio 2 da DRC. O déficit 
moderado (estágio 3) ocorreu em 28,2% dos avaliados, 
enquanto a lesão renal acentuada (estágio 4) associada a 
sinais e sintomas da uremia foi observada em cerca de 1% 
dos pacientes; não houve registro de casos no estágio 5.

O DFR foi mais elevado com o aumento da idade 
(p < 0,05), com risco de 1,22 nos idosos, quando 
comparados aos adultos; no sexo feminino, com risco 
1,07 vez maior do que no sexo masculino. Pacientes 
com menor escolaridade apresentaram maior risco para 
redução da TFG (RP = 1,10, IC95%: 1,04-1,17). Em 
relação à HA, indivíduos com hipertensão sistólica isolada 
apresentaram chance 15% maior de apresentar DFR, 
quando comparados aos do estágio 2. Os marcadores 
inflamatórios se mostraram associados ao DFR, com maior 
ênfase para os indivíduos com elevação da PCRus. No que 
se refere à SM e às variáveis antropométricas, não foram 
encontradas associações estatisticamente significantes com 
o DFR (Tabela 1).

Na Tabela 2 observa-se que, após o ajuste para os potenciais 
fatores de risco para o DFR, apenas três variáveis se mantiveram 
no modelo, demonstrando associação independente com o 
DFR, sendo a PCRus elevada o fator mais fortemente associado 
à ocorrência de DFR (RP ajustada = 1,54, IC95%: 1,40-1,69).

Todos os marcadores inflamatórios isolados ou agregados 
apresentaram associação estatisticamente significante com o 
DFR, embora indivíduos com DFR apresentassem marcadores 
inflamatórios dentro da faixa de normalidade (Tabela 3).

Em relação aos marcadores inflamatórios, a PCRus foi mais 
prevalente na fase inicial da doença (estágio 2), com chance 
10,25 (IC95%: 7,00-15,05) maior de se apresentar alterada 
na comparação entre os estágios 2 e 1 da DFR (Tabela 4).

As comparações dos estágios de DFR com os marcadores 
inflamatórios estão expressas na Tabela 5. Os valores da PCRus 
e da VHS ficaram mais elevados à medida que progredia o 
DFR dos indivíduos estudados.

Discussão
No Brasil, ainda são escassos os trabalhos sobre a 

prevalência de alterações dos marcadores inflamatórios 
nas nefropatias crônicas. É importante ressaltar que, apesar 
de se tratar de uma população atendida em ambulatório 
de hipertensão, com pacientes classificados em diferentes 
estágios de HAS e principalmente com hipertensão sistólica 
isolada, a ausência de pacientes com DFR no estágio 
final de doença renal (estágio 5) e o número reduzido 
de pacientes (10 indivíduos) no estágio 4 poderiam 
ser atribuídos ao fato de que o processo hipertensivo 
estaria controlado provavelmente devido à abordagem 
multidisciplinar realizada na clínica16,17. 
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Tabela 1 - Características demográficas, socioeconômicas, clnicas e antropométricas de hipertensos com e sem déficit renal atendidos em 
hospital universitário. Pernambuco, Brasil, 2011

Variáveis

Déficit Função Renal Total Razão de 
Prevalencia IC95%* †Valor p 

SIM (1.052) NÂO (221) N = 1.273

n (%) n (%) N (%)

Sexo

Feminino 783 (84,1) 148 (15,9) 931 (73,1) 1,07 1,01-1,14 0,028

Masculino 269 (78,7) 73 (21,3) 342 (26,9) 1,00

Idade (anos)

≥ 60 546 (91,5) 51 (8,5) 597 (46,9) 1,22 1,16-1,28 < 0,001

< 60 506 (74,9) 170 (25,1) 676 (53,1) 1,00

Escolaridade (anos de estudo)

< 4 anos 715 (85,3) 123 (14,7) 838 (65,8) 1,10 1,04-1,17 0,001

≥ 4 anos 337 (77,5) 98 (22,5) 435 (34,2) 1,00

Classe HÁS‡

Hipertensão Sistólica isolada 102 (89,5) 12 (10,5) 114 (9,0) 1,15 1,06-1,24 0,008

Estágio 3 518 (85,5) 88 (14,5) 606 (47,6) 1,09 1,04-1,16 0,001

Estágio 2 432 (78,1) 121 (21,9) 553 (43,4) 1,00

Excesso de peso

Sim 771 (81,5) 175 (18,5) 946 (74,3) 0,95 0,90-1,00 0,082

Não 281 (85,9) 46 (14,1) 327 (25,7) 1,00

Circunferência da cintura§ alterada

Sim 834 (82,5) 177 (17,5) 1011 (79,4) 0,99 0,93-1,05 0,857

Não 218 (83,2) 44 (16,8) 262 (20,6) 1,00

Síndrome metabólica

Sim 756 (83,4) 150 (16,6) 906 (71,2) 1,03 0,98-1,10 0,268

Não 296 (80,7) 71 (19,3) 367 (28,8) 1,00

Proteina C reativa ultrassensível

Alterada 834(95,0) 44 (5,0) 878 (69,0) 1,72 1,57-1,88 < 0,001

Normal 218(55,2) 177 (44,8) 395 (31,0) 1,00

Velocidade de hemossedimentação

Alterada 753 (95,0) 40 (5,0) 793 (62,3) 1,52 1,42-1,64 < 0,001

Normal 299 (62,3) 181 (37,7) 480 (37,7) 1,00

Relação neutrófilo/linfócito

Alterada 766 (95,4) 37 (4,6) 803 (63,1) 1,57 1,46-1,69 < 0,001

Normal 286 (60,9) 184 (39,1) 470 (36,9) 1,00
*IC: intervalo de confiança. † Valor p. Teste qui-quadrado. ‡Classe HÁS. Classificação da hipertensão arterial (DBH VI, 2010). Hipertensão sistólica isolada: ≥ 140 e 
< 90mmHg. Estágio 3: ≥ 180 e/ou ≥ 110 mmHg. Estágio 2: 60-89,9 min/mL. §Circunferência da cintura ≥ 94 cm para homem e ≥ 80cm para mulher.

O fato de cerca de 70% dos pacientes apresentarem 
pressão arterial controlada com o uso de 2-3 classes distintas 
de anti-hipertensivos não é um achado surpreendente. 
Possível explicação para esse resultado seria o reduzido 
percentual de adesão às modificações do estilo de vida 
observado em qualquer programa de hipertensão, mesmo 
naqueles que atuam de forma disciplinar. É verdade que o 

uso cada vez mais crescente de combinações de fármacos 
anti-hipertensivos e a adesão efetiva a essas medicações 
de forma regular e ininterrupta tendem a propiciar maior 
controle da hipertensão. É importante ressaltar que, no 
presente estudo, cerca de 48% da população em questão foi 
classificada no estágio 3 da HAS e 46,9% tinham 60 anos ou 
mais, duas condições favoráveis às doenças cardiovasculares, 
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Tabela 3 - Associação entre os marcadores inflamatórios isolados ou agrupados e déficit da função renal em hipertensos atendidos em 
hospital universitário. Pernambuco, Brasil, 2011

Marcadores inflamatórios

Déficit Função Renal Total Valor p*

SIM NÃO

N = 1052 % N = 221 % N = 1273 %

PCRus†

Alterada 834 (95,0) 44 (5,0) 878 (69,0) < 0,001

Normal 218 (55,2) 177 (44,8) 395 (31,0)

RN/L‡

Alterada 766 (95,4) 37 (4,6) 803 (63,1) < 0,001

Normal 286 (60,9) 184 (39,1) 470 (36,9)

VHS§

Alterada 753 (95,0) 40 (5,0) 793 (62,3) < 0,001

Normal 299 (62,3) 181 (37,7) 480 (37,7)

PCRus + VHS

Alterada 686 (96,2) 27 (3,8) 713 (56,0) < 0,001

Normal 366 (65,4) 194 (34,6) 560 (44,0)

PCRus + VHS + R N/L

Alterada 705 (95,9) 30 (4,1) 735 (57,7) < 0,001

Normal 347 (64,5) 191 (35,5) 538 (42,3)

VHS + R N/L

Alterada 743 (95,9) 32 (4,1) 775 (60,9) < 0,001

Normal 309 (62,0) 189 (38,0) 498 (39,1)

PCRus + R N/L

Alterada 686 (96,2) 27 (3,8) 713 (56,0) < 0,001

Normal 366 (65,4) 194 (34,6) 560 (44,0)

*Valor p: teste qui-quadrado. †PCRus: proteina C reativa ultrassensível. ‡RN/L: relação neutrófilos segmentados/linfócitos típicos. §VHS: velocidade de hemossedimentação.

Tabela 2 - Associação entre déficit de função renal e potenciais fatores de risco, razão de prevalência (RP) ajustada* para doença renal 
crônica em hipertensos atendidos em hospital universitário. Pernambuco, Brasil, 2011

Variáveis RP†
 (ajustada) IC95%‡ (RP†) Valor p§

Síndrome metabólica 0,001
Sim 1,09 1,04-1,14
Não 1,00 -

Velocidade de hemossedimentação < 0,001
Alterada 1,20 1,12-1,28
Normal 1,00 -

Proteina C reativa ultrassensível < 0,001
Alterada 1,54 1,40-1,69
Normal 1,00 -

*Regressão de Poisson: modelo ajustado para déficit da função renal. †RP: razão de prevalência. ‡IC: intervalo de confiança. §Valor p: teste de qui-quadrado.
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Tabela 4 - Odds ratio (IC95%) de alteração dos marcadores nos diferentes estágios da função renal em hipertensos atendidos em hospital 
universitário. Pernambuco, Brasil, 2011

Característica

Estágios da Função Renal

N (%) 1 2 3 4

1.273 N = 221 N = 745
(1.052)

N = 297
(1.052)

N = 10
(1.052)

Proteina C reativa ultrassensível

Normal 395 (31,0) 177 (44,8) 210 (53,2) 8 (2,0) 0 (0,0)

Alterada 878 (69,0) 44 (5,0) 535 (60,9) 289 (32,9) 10 (1,1)

OR* (IC†95%) 10,25 (7,00-15,05)

Relação neutrófilo/linfócito

Normal 470 (36,9) 184 (39,1) 275 (58,6) 11 (2,3) 0 (0,0)

Alterada 803 (63,1) 37 (4,6) 470 (58,6) 286 (35,6) 10 (1,2)

OR (IC95%) 8,50 (5,70-12,71)

Velocidade de hemossedimentação

Normal 480 (37,7) 181 (37,7) 288 (60,0) 11 (2,3) 0 (0,0)

Alterada 793 (62,3) 40 (5,0) 457 (57,6) 286 (36,1) 10 (1,3)

OR(IC95%) 7,18 (4,87-10,61)
*OR: odds ratio. †IC: intervalo de confiança.

o que o percentual de 70% utilizando 2-3 drogas, neste caso, 
reflete um grande e importante controle da pressão naquele 
grupo submetido a atendimento multiprofissional.

A elevada prevalência de DFR encontrada neste estudo é 
um fato preocupante, principalmente por sua ocorrência estar 
associada a alteração dos biomarcadores inflamatórios. Sabe-se 
que o processo inflamatório é altamente prevalente em pacientes 
com DRC, e está associado com morbidade e mortalidade 
cardiovascular, e que taxas de eventos clínicos (obesidade 
e dislipidemias) ocorridos neste estudo poderiam explicar o 
declínio da função renal e a ativação da resposta inflamatória de 
fase aguda ou crônica. Nossos achados estão em concordância 
com Shankar e cols.18, em estudo com 4.926 pacientes que 
investigou a relação entre vários biomarcadores inflamatórios, 

incluindo a PCRus e o risco de desenvolver DRC, encontrando 
associação positiva e independente, predizendo assim o risco 
de desenvolvimento dessa patologia.

A associação encontrada entre a baixa escolaridade e o DFR é 
concordante com a literatura. Os achados observados no estudo 
podem refletir a dificuldade de compreensão, contribuindo para 
a não adesão ao tratamento da doença. A maior prevalência 
do sexo feminino confirma a maior longevidade das mulheres, 
aspecto também observado em outros estudos19-21,22.

Um dado que chama a atenção é a elevada ocorrência de 
alteração da PCRus entre os marcadores estudados. Sabe-se que 
as proteínas inflamatórias de fase aguda são assim chamadas 
por apresentarem níveis mais elevados nessa fase inflamatória, 
mas que continuam sendo produzidas, ainda que em menores 

Tabela 5 - Estágios do déficit de função renal, segundo marcadores inflamatórios em hipertensos atendidos em hospital universitário. 
Pernambuco, Brasil, 2011

Marcadores inflamatórios Estágios do Déficit da Função Renal (N = 1.273)

1 (221) 2 (745) 3 (297) 4 (10)

Med* (IQ)† Med (IQ) Med (IQ) Med (IQ) Valor p†

Proteina C reativa ultrassensível 0,46 0,78 1,69 2,46 < 0,001a

(0,40;0,49) (0,49;1,02) (1,08;2,38) (1,35;3,24)

Relação neutrófilo/linfócito 1,87 0,84 0,58 0,37 < 0,001b

(1,24;2,37) (0,60-1,25) (0,43;0,76) (0,31;0,45)

Velocidade de hemossedimentação 16,00 27,00 44,00 49,50 < 0,001c

(14,00;19,00) (19,00;37,00) (35,00;52,00) (46,8;57,75)

*Med: mediana. †IQ: intervalo interquatílico. †Valor p: teste de Mann-Whitney U para dados não pareados a,b,c.
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níveis, nas inflamações persistentes crônicas. Em trabalhos 
muito recentes, a inflamação crônica tem sido apontada como 
fator de risco e alvo de terapia para DRC, e, dentre vários 
biomarcadores inflamatórios, a PCRus tem demonstrado prever 
a mortalidade, de forma independente, em portadores de DRC23-

25. As causas do estado altamente prevalente de inflamação em 
DRC são múltiplas, mas ainda não plenamente esclarecidas, e 
parecem incluir, entre outros fatores, sobrecarga de volume, 
comorbidades, intercorrências clínicas, fatores metabólicos e 
genéticos, bem como a doença renal per se com suas várias 
inter-relações etiopatogênicas26. 

Os níveis plasmáticos de fibrinogênio que, quando 
aumentados, desencadeiam aumento da VHS, também têm sido 
sugeridos como marcadores de doenças cardiovasculares27. Na 
prática clínica, a taxa de VHS, por ser um teste simples e de baixo 
custo, é utilizada frequentemente como marcador inespecífico de 
doenças e condições patológicas. Collares e Vidigal28 referem que 
condições fisiológicas como o sexo e a idade, e patológicas, como 
processos inflamatórios crônicos, insuficiência renal crônica, 
diabetes melito, obesidade, infecções, anemia, neoplasias, lesões 
teciduais (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral) 
e doenças do tecido conjuntivo, aumentam os valores da VHS28.

A elevada prevalência da SM e a sua permanência no 
modelo após o ajuste pela regressão de Poisson demonstram a 
forte associação independente com o DFR em conjunto com a 
PCRus e a VHS. Uma possível explicação seria o fato de que, 
na amostra estudada, todos os indivíduos eram hipertensos, 
associando-se a isso a elevada prevalência de alteração da 
CC, dois componentes da SM. Os achados deste estudo são 
concordantes com a literatura29.

A SM tem emergido como importante preditor de complicações 
metabólicas, tendo como consequência efeitos adversos à saúde, 
e está relacionada não só com o aumento do risco cardiovascular 
e metabólico em idosos como também se apresenta bem 
estabelecida como fator predisponente para patologias 
vasculares, especialmente aterosclerose e HAS23. Estudos 
prospectivos demonstraram que a SM e a inflamação possuem 
efeitos sinergéticos e aditivos em processos ateroscleróticos30,31. 
Inversamente, a inflamação tem sido envolvida na patogênese da 
SM, especialmente como mecanismo de resistência à insulina31. 
Ridker e cols.30 encontraram associação significativa entre níveis 
elevados da PCRus e predição de SM, além de aumento do risco 
para doenças cardiovasculares (DCV). A SM também tem sido 
apontada em estudos epidemiológicos como fator de risco para 
o desenvolvimento da DRC29,32,33. Lee e cols.29, investigando 
a relação entre PCRus, SM e DRC em 9.586 indivíduos sem 
diabetes melito ou HAS, verificaram associação entre SM e 
altos níveis de PCRus com o aumento da prevalência de DRC29.

A prevalência elevada dos marcadores inflamatórios isolados 
ou agregados na amostra estudada é um achado já bem 
estabelecido na literatura, demonstrando que os elementos 
de uma inflamação crônica parecem permear a doença renal 
hipertensiva, contribuindo de forma mais objetiva para o 
processo degenerativo arteriolar renal34.

A elevada ocorrência observada de pacientes com lesão renal 
e leve queda da função renal não evoluindo para a gravidade 
da doença poderia ser em decorrência do acompanhamento 
sistemático da equipe multidisciplinar a que todos são 
submetidos, mantendo assim, em sua maioria, níveis pressóricos 

dentro dos limites adequados, de forma a evitar ou reduzir 
lesões em órgãos-alvo, comuns em indivíduos hipertensos. Esses 
dados permitem sugerir que é possível relacionar pacientes 
hipertensos com insuficiência renal crônica, portanto acometidos 
de alterações arteriolares, com a presença de um fator etiológico 
comum, possivelmente a inflamação persistente e crônica, 
expressa pelos exames PCRus, R N/L e VHS, sinalizadores de 
processos inflamatórios agudos ou crônicos.

Alguns pontos poderiam ser considerados como limitações 
no presente estudo. O primeiro seria o desenho utilizado, 
considerando que o período de observação (quatro anos) 
possibilitaria a inclusão na população estudada de pessoas com 
história de hipertensão diferenciada (início, mediano e avançado), 
o que poderia influenciar nos marcadores inflamatórios. O 
segundo foi a não utilização de um grupo controle (pacientes 
não hipertensos), pareados por sexo e idade, para verificação 
da associação entre as variáveis dependentes/independentes. 
No entanto, mesmo com todo o rigor metodológico na coleta 
dos dados, por questões operacionais não foi possível constituir 
o referido grupo.

Embora o aumento da mortalidade cardiovascular só possa ser 
demonstrado em estudos longitudinais, os dados aqui trabalhados 
em estudo transversal sugerem, em hipertensos, a inclusão como 
rotina do processo de triagem de pacientes atendidos no serviço 
público, a determinação tanto da PCRus (já reconhecida como 
importante marcador de risco cardiovascular) como da VHS, ao 
lado da microalbuminúria, na detecção da nefropatia incipiente 
que, associados à avaliação dos componentes da SM na prática 
clínica poderão detectar precocemente os riscos aumentados 
de DCV nessa população, com menor custo operacional e visão 
multidisciplinar dos profissionais envolvidos.

Conclusão
Os resultados mostram associação da atividade inflamatória 

e da síndrome metabólica com o déficit da função renal.
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Resumo

Fundamento: Síndromes coronarianas agudas são a maior causa de mortalidade no mundo. Estímulos externos, também 
conhecidos como gatilhos, como estado emocional ou atividade física, podem produzir mudanças fisiopatológicas 
desencadeantes. Dentre os gatilhos estudados, eventos estressantes, como campeonatos de futebol, são controversos na 
literatura e não há dados efetivos para a população brasileira. 
Objetivo: Avaliar os efeitos agudos do estresse ambiental induzido pelos jogos da Copa do Mundo de Futebol no aumento da 
incidência de doenças cardiovasculares no Brasil.
Métodos: Foram obtidos dados publicamente disponíveis do Sistema Único de Saúde referentes às internações hospitalares 
com código internacional de doenças, referentes às síndromes isquêmicas agudas, no período de maio a agosto de 1998 a 2010 
(155.992 internações). Restringiu-se a análise aos pacientes maiores que 35 anos e internados por especialidades clínicas. 
Comparou-se a incidência de infarto e óbito entre os dias sem copa (Grupo I: 144.166; 61,7 ± 12,3 anos; 59,4%masculino), 
dias de copa sem jogos do Brasil (Grupo II: 9.768; 61,8 ± 12,3 anos; 60,0% masculino) e dias de jogos do Brasil (Grupo 
III: 2.058; 61,6 ± 12,6 anos; 57,8% masculino). Utilizou-se regressão logística e de Poisson para ajustar por idade, gênero, 
densidade populacional e número de postos de atendimento. 
Resultados: Houve aumento da incidência de infarto para jogos de copa do mundo (1,09; IC95% = 1,05-1,15) e do 
Brasil (1,16; IC95% = 1,06-1,27). Não houve impacto sobre mortalidade – copa (1,00; IC95% = 0,93-1,08) e Brasil 
(1,04; IC95% = 0,93-1,22).
Conclusão: A copa do mundo e, especialmente, os jogos da seleção brasileira implicam maior incidência de infarto agudo do 
miocárdio, mas não de mortalidade intra-hospitalar. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):546-552)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares, Sindrome Coronariana Aguda, Infarto do Miocárdio, Esportes, Atletas, Futebol.

Abstract
Background: Acute coronary syndromes are the major cause of death in Brazil and in the world. External stimuli, known also as triggers, such as 
emotional state and activity, may generate physiopathological changes that can trigger acute coronary syndromes.  Among the studied triggers, the 
impact of stressful events, such as soccer championships, are controversial in literature and there is no effective data on the Brazilian population. 
Objective: To evaluate the acute effects of environmental stress induced by soccer games of the World Soccer Cup on increased incidence of 
cardiovascular diseases in Brazil.
Methods: Public data were obtained from the Unified Health System (Sistema Único de Saúde), regarding hospital admissions that had the International 
Code Disease of acute coronary syndromes from May to August, in 1998, 2002, 2006 and 2010 (155,992 admissions). Analysis was restricted to 
patients older than 35 years and admitted by clinical specialties. The incidence of myocardial infarction, angina and mortality were compared among 
days without World Cup soccer games (Group I: 144,166; 61.7 ± 12.3; 59.4% males); on days when there were no Brazil’s soccer team matches 
(Group II: 9,768; 61.8±12.3; 60.0% males); and days when there were Brazil’s soccer team matches (Group III; 2,058; 61.6±12.6; 57.8% males). 
Logistic regression was used to adjust to age, gender, population density and number of medical assistance units. 
Results: The incidence of myocardial infarction increased during the period of World Cup soccer games (1.09; 95%CI = 1.05-1.15) and days when 
there were Brazil’s matches (1.16; 95%CI = 1.06-1.27). There was no impact on mortality during the Cup (1.00; CI95% = 0.93-1.08) and Brazil’s 
matches (1.04; 95%CI = 0.93-1.22).
Conclusion: World Cup soccer games and, specially, Brazil’s matches have an impact on the incidence of myocardial infarction, but not on in-hospital 
mortality. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):546-552)
Keywords: Cardiovascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Sports, Athletes; Soccer.
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Introdução
A aterosclerose é a principal causa de morbimortalidade no 

mundo ocidental, sendo a Síndrome Coronariana Aguda (SCA) 
uma de suas principais manifestações. Embora muitos fatores 
de risco já estejam bem estabelecidos, ainda são discutíveis os 
fatores desencadeantes, ou seja, aqueles que implicam que a 
SCA seja desencadeada num momento específico. Esses fatores 
são conhecidos como “gatilhos” (triggers) e podem ser definidos 
como um estímulo externo, estado emocional ou atividade 
que produz mudanças fisiopatológicas, levando a um evento 
vascular1. Situações como exposição aguda a poluentes, tempo 
frio e úmido, fatores comportamentais e exposição a situações 
estressantes têm sido investigadas2-7. 

Dentre os eventos explorados como possíveis gatilhos de 
estresse emocional, as partidas desportivas são foco de estudo 
interessante, pela ampla repercussão populacional. Relatos de 
associações entre partidas de futebol e taxas de doença e morte 
por causas cardíacas têm sido controversos8-18. 

Supõe-se que, em um país como o Brasil, onde o futebol 
é particularmente popular, as partidas de copa do mundo 
envolvendo a seleção brasileira poderiam ser um gatilho 
forte o suficiente para aumentar a incidência de emergências 
cardiovasculares. 

Métodos
Trata-se de um estudo descritivo-observacional, cujos 

dados foram oriundos dos Sistemas de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), 
gerenciados pelo Ministério da Saúde e disponíveis na rede 
mundial de computadores para acesso gratuito. Os dados 
sobre internações e óbitos intra-hospitalares foram obtidos do 
documento-base Autorização de Internação Hospitalar (AIH), 
que contém os registros de atendimento, com o diagnóstico 
de internação e da alta (codificado de acordo com a CID 
10), informações relativas às características da pessoa (idade 
e gênero), tempo e lugar (procedência do paciente) das 
internações, procedimentos realizados, valores pagos e 
dados cadastrais das unidades de saúde, entre outros, que 
permitem sua utilização para fins epidemiológicos. Como 
o número de AIH pode se repetir de acordo o ano (série 
numérica única definida anualmente em portaria ministerial), 
descartaram-se possíveis duplicatas, mantendo-se as AIH que 
foram únicas por ano de nascimento, ano de internação e 
CGC do hospital (Figura 1).

As unidades de análise foram as hospitalizações e os óbitos 
hospitalares, agregados segundo ano de ocorrência do evento, 
do período de 1o de maio a 31 de agosto dos anos de 1998 a 
2010, com o intuito de abranger, aproximadamente, um mês 
antes e um após o período da realização das copas do mundo 
de futebol, realizadas a cada quatro anos, entre junho e julho, 
e também para garantir as mesmas condições climáticas. 
Restringiram-se a análise às SCA que culminaram em 
internação ou óbito intra-hospitalar e que tenham recebido 
o diagnóstico de angina e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
correspondendo aos capítulos I20, I21 e I22 da CID-10.

Foram definidos como exposição os períodos das Copas do 
Mundo de Futebol de 1998, 2002, 2006 e 2010 e as respectivas 

Figura 1 - Critérios de seleção utilizados para definição da população de estudo. 
AIH: Autorização de Internação Hospitalar.

469.670 AIH
1998-2010

306.435 AIH
Fora de maio a agosto 

de 1998 - 2010

163.244 AIH
Entre maio e agosto de

1998 - 2010

3.652 AIH
Duplicadas

159.592 AIH
Entre maio e agosto de

1998 - 2010

3.600 AIH 
Com idade < 35 

anos

155.592 AIH
Entre maio e agosto de

1998 - 2010

87.838 AIH 
Angina Instável

71.754 AIH 
Infarto Agudo do 

Miocárdio

datas dos jogos do Brasil (Grupo 3), comparados com os dias 
sem copa do mundo (Grupo 1) e sem jogos do Brasil como 
controle (Grupo 2). Essa variável foi utilizada nos modelos tanto 
de forma contínua, pressupondo-se incremento constante do 
fator desencadeante, como variável categórica, para explorar 
impacto multiplicativo.

Todos os dados foram exportados para arquivo em formato 
STATA versão 10 para a análise estatística. As variáveis 
categóricas foram expressas em porcentagem, utilizando-se 
o teste do qui-quadrado para a diferença entre grupos. 
Utilizou-se análise de variância (ANOVA) para comparação de 
variáveis contínuas. A análise de regressão logística foi usada 
para corrigir para idade, gênero, densidade populacional 
e população total do Estado São Paulo a associação entre 
exposição (dias em que houve copa do mundo) com os desfechos 
(IAM e óbito) , conforme Tabela 1. O número de eventos por 
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dia de infartos e óbitos foi utilizado como desfecho na análise 
de regressão de Poisson, corrigindo-se a associação com a 
exposição para o gênero e a idade, em relação à população 
do Estado de São Paulo estimada para cada ano (obtida de 
fonte oficial disponível na internet), conforme Tabela 2. Análise 
de sensibilidade para avaliar a consistência dos dados foi 
realizada de duas formas. Para a regressão logística, utilizou-se 
estratificação por gênero para comparação com alguns achados 
de literatura (Tabela 1). A segunda estratégia foi desprezar 
os anos em que não houve copa do mundo e recalcular as 
estimativas (Tabelas 1 e 2). Numa terceira estratégia, incluiu-se 
uma variável por ano de ocorrência do evento, pelo fato de se 
observar aumento da incidência de infarto e de óbito ao longo 
do período de estudo (Figura 2). Finalmente, calcularam-se os 
valores para cada ano de copa, isoladamente. Para todos os 
testes utilizados, considerou-se como de significância estatística 
o valor de p < 0,05 e buscaram-se apresentar os intervalos de 
confiança 95%.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (processo HCFMRP-USP 
4.308/2010; CAAE 0121.0.004.000-10). Considerando que 
o estudo utilizou informações publicamente disponíveis do 
SUS e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
não envolvendo diretamente dados confidenciais de sujeitos, 
foi dispensada a obtenção do termo de consentimento 
livre e esclarecido. Esse estudo recebeu financiamento do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

Resultados
De um total de 469.679 internações por CID relacionado 

à SCA entre 1998 e 2010, a população de estudo foi de 
155.592 (33,1%), após restrição àquelas que ocorreram 
entre maio e agosto de cada ano, descartando-se possíveis 

Tabela 1 - Odds ratio (razão de chances) e intervalo de confiança (95%), para infarto e óbito, para a população total e a dos anos em que 
houve copa do mundo

Infarto Morte

Total* Homem** Mulher Total*** Homem**** Mulher

População de 1998 a 2010       

Contínua 1 ,08 (1,05;1,12) 1,08 (1,04;1,13) 1,08 (1,03;1,14) 1,01 (0,95;1,07) 1,00 (0,93;1,08) 1,09 (1,00;1,19)

Categórica Ref - -

Jogo não Brasil 1,09 (1,05;1,15) 1,09 (1,03;1,15) 1,09 (1,02;1,17) 1,00 (0,93;1,08) 0,96 (0,86;1,07) 1,14 (1,02;1,27)

Jogo Brasil 1,16 (1,06;1,27) 1,16 (1,03;1,31) 1,16 (1,02;1,17) 1,04 (0,93;1,08) 1,14 (0,92;1,41) 1,09 (0,86;1,38)

População para os anos de copa (1998, 2002, 2006, 2010)*****     

Contínua 1,04 (1,01;1,08) 1,04 (1,00;1,08) 1.04 (1,00;1,10) 1,038 (0,97;1,10) 1,01 (0,93;1,10) 1,07 (0,99;1,17)

Categórica Ref

Jogo não Brasil 1,03 (0,99;1,08) 1,03 (0,97;1,09) 1,04 (0,97;1,12) 1,03 (0,95;1,13) 0,93 (0,86;1,28) 1,13 (1,00;1,28)

Jogo Brasil 1,10 (1,01;1,21) 1,11 (1,00;1,26) 1,15 (1,00;1,32) 1,07 (0,91;1,26) 1,09 (0,88;1,36) 1,02 (0,88;1,30)

* O modelo de regressão incluiu o infarto agudo do miocárdio como desfecho, ajustando-se para a variável de exposição (0 - dias sem jogo, 1 - dias com jogo não 
Brasil e 2 - dias com jogo do Brasil) e para fatores de confusão: idade (anos), gênero, densidade populacional do município de origem e população do Estado de São 
Paulo. O modelo utilizou a variável de exposição tanto na forma contínua, como na categórica; ** a mesma análise de (1) foi realizada estratificada por gênero, mas, 
nessa análise, corrigiu-se também para o ano do evento (vide Tabela 3); *** a mesma análise de (1) utilizando-se o óbito como desfecho; **** a mesma análise de 
(3) foi realizada estratificada por gênero; ***** foram calculados utilizando-se os mesmos modelos descritos de 1 a 4, mas, nessa análise, corrigiu-se também para 
o ano do evento (vide Tabela 3).

Tabela 2 - Número e porcentagem de pacientes com infarto agudo do miocárdio, taxa de incidência para 100 mil habitantes e odds ratio 
(razão de chances) obtida pelo modelo (5) de acordo com o ano de copa do mundo. O ano de 2002 foi utilizado como referência por ter tido a 
menor percentagem de infarto na população selecionada

Ano Número IAM (%) Taxa IAM (/100 mil habitantes) Odds ratio - razão de chances 
(ano 2002 como referência)

1998 3.444 (45,6) 9,8 1,21 (1,14;1,29)

2002 4.558 (41,4) 11,9 Ref

2006 6.181 (47,6) 15,1 1,26 (1,19;1,33)

2010 7.455 (49,7) 17,5 1,35 (1,29;1,42)

IAM: infarto agudo do miocárdio.
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duplicações (3.652) e codificações inadequadas (3.600), 
conforme Figura 1. Da população resultante, 71.754 AIH 
foram codificadas como IAM (45,0%) e 13.181 (8,4%) 
evoluíram a óbito intra-hospitalar.

Em análise univariada, 996 (48,4%) das admissões 
hospitalares tiveram o diagnóstico de IAM e 190 (9,2%) 
foram a óbito nos dias de jogos do Brasil. Esse montante de 
internações com diagnóstico de IAM foi significativamente 
diferente dos demais grupos; se comparado à população 
total, foi significativo (p < 0,01) e teve tendência quando 
se restringiu à análise dos anos de copa (p = 0,06). Não se 
observou diferença de mortalidade por SCA (Tabela 3).

Figura 2 - Taxa de incidência (A) e de mortalidade hospitalar (B) por síndromes coronarianas agudas (por 100 mil habitantes) de acordo com o ano. As setas marcam 
os anos em que houve copa do mundo. IAM: infarto agudo do miocárdio.

Essa diferença do número de infartos entre os grupos se 
manteve quando se corrigiu , por possíveis fatores de confusão, 
e resistiu à análise de sensibilidade, em que se restringiu a análise 
aos anos de copa (Tabela 1). O mesmo padrão foi mantido 
quando se realizou a análise estratificada por gênero. Como 
se observou aumento das taxas de incidência e mortalidade 
ao longo dos anos de estudo, a variável “ano” foi incluída nos 
modelos de ajuste (Figura 2 e Tabela 2). Ao se calcular o impacto 
para cada ano de copa isoladamente, apenas para o ano de 2006 
(1,13 - 1,06; 1,21) foi constatada significância, não se observando 
o mesmo para os demais – 1998 (1,07 - 0,99; 1,16); 2002 (0,99 
- 0,93; 1,03) e 2010 (1,01 - 0,95; 1,07).
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Com relação ao aumento do número de eventos como 
desfecho na análise de Poisson, observou-se o mesmo 
achado para o aumento da incidência de infarto, muito 
embora, quando se utilizou a variável “copa” como 
categórica, houve apenas uma tendência ao aumento nos 
dias dos jogos do Brasil (Tabela 4). Em relação ao aumento 
da incidência de óbitos intra-hospitalares, não houve 
diferença entre os grupos.

Discussão
Jogos de copa do mundo estão associados ao aumento 

da ocorrência de IAM entre brasileiros, que varia entre 
4 e 8%, dependendo da rigorosidade dos critérios 
utilizados na análise. Quando se utiliza a variável “copa” 
como categoria distinta, essas estimativas podem ser da 

ordem de 9 a 16% para a análise geral e de 0 a 10% 
para a análise mais criteriosa. Já quanto à ocorrência 
de mortal idade intra-hospitalar,  não se observou 
comportamento diferente consistente entre os grupos.

Eventos esportivos como gati lhos para eventos 
cardiovasculares são estudados há mais de uma década, 
com resultados controversos. Alguns estudos encontraram 
aumento da incidência de infartos, com magnitude 
muito superior ao demonstrado neste estudo10,11,13,15,16. 
Particularmente, Spitters15  demonstrou razão de chances 
de 2,66, mas mesmo os demais estudos em que se 
observou associação demonstraram magnitude superior 
à aqui encontrada, variando em torno de 25%. Um único 
estudo revelou redução da ocorrência de eventos durante 
os jogos, sendo isso atribuído ao fato do país em estudo 

Tabela 3 - Variáveis de interesse, de acordo com o grupo de estudo e população de referência

Grupo I - dias sem jogos 
(n = 144.166)

Grupo II - dias com 
jogos mas não do 
Brasil (n = 9.708)

Grupo III - dias 
com jogos do 

Brasil (n = 2.058)
p

População de 1998 a 2010    

Idade (anos) - média (desvio padrão) 61,7 (12,3) 61,8 (12,3) 61,6 (12,6) 0,289

Gênero masculino (%) 85.731 (59,4) 5.867 (60,0) 1.190 (57,8) 0,155

Diagnóstico de Infarto na admissão (%) 64.622 (44,8) 4.607 (47,1) 996 (48,4) < 0,01

Morte intra-hospitalar (%) 12,133 (8,4) 858 (8,8) 190 (9,2) 0,197

População para os anos de copa (1998, 2002, 2006, 2010)    

Grupo I - dias sem jogos 
(n = 34.681)

Grupo II - dias com 
jogos mas não do 
Brasil (n = 9.759)

Grupo III - dias 
com jogos do 

Brasil (n = 2.058)
p

Idade (anos) - média (desvio padrão) 61,7 (12,3) 61,8 (12,3) 61,6 (12,6) 0,289

Gênero masculino (%) 20.777 (59,9) 5.867 (60,0) 1.190 (57,8) 0,154

Diagnóstico de infarto na admissão (%) 16,041 (46,2) 4.607 (47,1) 996 (48,4) 0,06

Morte intra-hospitalar (%) 2,894 (8,3) 858 (8,8) 190 (9,2) 0,197

Tabela 4 - Taxa de incidência calculada por regressão de Poisson, utilizando-se o número de eventos (infarto ou morte) como desfecho e 
ajustando-se para a exposição (0 - sem jogos; 1 - jogo não Brasil; 2 - jogos do Brasil) e fatores de confusão (idade; gênero; população do 
município). No caso da análise restrita à população dos anos de copa, utilizou-se a variável ano no modelo de regressão

Infarto Morte

População de 1998 a 2010   

Contínua 1,01 (0,99;1,03) 1,01 (0,95;1,06)

Categórica Ref

Jogo não Brasil 1,01 (0,98;1,04) 1,04 (0,97;1,12)

Jogo Brasil 1,03 (0,97;1,09) 1,03 (0,90;1,19)

População para os anos de copa (1998, 2002, 2006, 2010)

Geral 1 ,03 (1,00;1,06) 1,04 (0,97;1,11)

Categórica Ref

Jogo não Brasil 1,05 (1,00;1,09) 1,10 (1,01;1,20)

Jogo Brasil 1,03 (0,95;1,11) 0,97 (0,81;1,16)
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ter ganho a competição14. Finalmente, outros estudos 
não demonstraram nenhum tipo de associação8,9,12,18. 
Um ponto peculiar é o fato de dois estudos terem 
resultados controversos, utilizando população exposta 
ao mesmo evento internacional, mas realizado em países 
diferentes12,13.

Um ponto importante a diferenciar os estudos é o 
desfecho utilizado. Este estudo foi capaz de demonstrar 
que a chance de um paciente com dor precordial ter um 
IAM ao ser admitido no hospital foi maior nos dias de jogos, 
principalmente se forem do Brasil, mas não se verificou 
diferença na mortalidade intra-hospitalar. Nesse sentido, os 
dados do presente estudo são comparáveis aos de Carroll e 
cols.10, com desenho semelhante, embora com magnitude 
menor. Com relação à magnitude do efeito, as estimativas 
deste estudo parecem ser muito mais comparáveis aos 
demais estudos, com exceção ao de Katz e cols.16 e ao de 
Wilbert-Lampen e cols.8.

Diferentemente dos outros estudos, foi observada aqui 
a ocorrência de SCA em quatro eventos mundiais. Esta 
pode ser a explicação de uma estimativa mais robusta do 
que a observada em eventos isolados. Quando estudados 
os eventos isoladamente, apenas em 2006 foi observado 
um aumento significativo de eventos, o que pode explicar, 
parcialmente, a variação observada em outros estudos. 
Mesmo isoladamente, não se observou efeito protetor na 
copa de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial, 
o que está em desacordo com os dados de Berthier e 
cols.14. Outro ponto importante a ser destacado é que as 
estimativas obtidas resistiram à análise de sensibilidade, 
com critérios mais específicos, não havendo diferença 
quanto ao gênero e sendo corrigida pela população 
estimada para cada ano.

Os dados do presente estudo sobre mortalidade se 
restringem ao óbito intra-hospitalar. Nesse sentido, não 
parece estranho que o evento esportivo não funcione 
como um gatilho após a hospitalização, ambiente em que 
o paciente está melhor protegido. Isso pode explicar a 
diferença encontrada em outros estudos que observaram 
aumento de mortalidade pré-hospitalar8,11-13. Talvez 
as mesmas limitações expliquem o fato de não se ter 
encontrado diferença entre gênero no presente estudo.

Um fator limitante a todos os estudos, incluindo este, 
foi o fato de se partir da premissa de que um evento possa 
ter impacto em toda a população, sendo que a exposição 
pode não ser uniforme (uma parte da população pode não 
estar assistindo ao jogo). Essa limitação só seria possível 
de se contornar com estudos como o de Serra Grima e 
cols.17, que estudou a ocorrência de infarto, emergências 
cardiovasculares e parada cardíaca diretamente nos 
estádios na temporada de jogos de Barcelona em 2000-
2001, verificando um risco 0,0056 episódios por 100 mil 
pessoas-hora. Assumindo a taxa de infarto de 1990, que 
foi de 165 para 100 mil habitantes (mundo) e de 278 
por 100 mil habitantes (países desenvolvidos), e que a 
ocorrência fosse homogênea em função do tempo, os 
autores supuseram que a ocorrência deveria ter sido muito 
mais baixa. Da mesma forma, seriam interessante dados 
pré-hospitalares prospectivos em eventos futuros.

Em que se pesem os dados contrários, considerando-se 
que os eventos esportivos estão associados ao aumento de 
incidência de eventos cardiovasculares, provavelmente de 
maneira similar a outros gatilhos emocionais, e que esses 
eventos ocorrem em populações distintas e se constituem 
na melhor evidência disponível, parece razoável que seja 
incrementada a política pública de desfibrilação e de 
treinamento da população19. Em 2 anos, o Brasil sediará 
uma copa do mundo e nossas condições de saúde são 
precárias. É de se esperar que o efeito gatilho dos jogos 
desportivos seja maximizado, pelo fato de a copa ser 
realizada no Brasil e seria uma negligência que nossos 
estádios não estivessem preparados para lidar com essas 
situações de grande concentração populacional20,21.

Como já ressaltado, este estudo tem diversas limitações. 
Trata-se de um estudo retrospectivo, baseado em dados 
cuja verificação é limitada pela preservação do sigilo dos 
indivíduos e, além disso, outros gatilhos podem ter impacto 
sobre os desfechos estudados, os quais não foram avaliados. 
Outro fato pode ser o dia da notificação dos eventos, pois, 
por problemas administrativos, muitas vezes só são feitos em 
dias de trabalho comum, sendo que os jogos ocorrem em 
feriados ou finais de semana. Embora a estratégia de restrição 
a um período exclusivo do ano buscasse corrigir para gatilhos 
ambientais, o aumento da incidência de infarto e a ausência de 
dados objetivos sobre o nível de poluição ao longo do Estado 
de São Paulo são limitações que não podem ser corrigidas.

Conclusão
Em suma, jogos de Copa do Mundo de Futebol podem atuar 

como gatilhos para desencadear IAM em brasileiros, mas não se 
observou diversidade quanto ao gênero ou sobre a mortalidade 
intra-hospitalar. Estudos prospectivos adicionais são necessários, 
mas, considerando-se o risco ao qual a população pode estar 
exposta quando o Brasil sediar a copa do mundo em 2014, 
devem ser implantadas medidas de treinamento e estruturação 
dos estádios para suporte básico de vida.
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Resumo

Fundamento: Estados congestivos podem ser identificados e manejados através de algoritmos como o Diuretic Treatment 
Algorithm (DTA) para ajuste de diurético por telefone, com enfoque na avaliação clínica. Porém, o DTA está disponível 
somente em língua inglesa.

Objetivo: Adaptar o DTA e testar sua aplicabilidade para uso no Brasil em pacientes ambulatoriais com IC. 

Métodos: Seguiram-se as etapas de tradução, síntese, retrotradução, avaliação por comitê de especialistas e pré-teste 
(aplicabilidade clínica por meio de ensaio clínico randomizado). O DTA foi denominado, na versão para o Brasil, 
algoritmo de ajuste de diurético (AAD). Os pacientes foram randomizados para grupo intervenção (GI) – ajuste de 
diurético conforme o AAD – ou grupo controle (GC) – ajuste convencional. Foi avaliado o escore clínico de congestão 
(ECC) e o peso para ambos os grupos.

Resultados: Foram realizadas 12 modificações no DTA. Incluíram-se 34 pacientes. Para aqueles congestos, o aumento 
de diurético guiado pelo AAD resultou em maior resolução da congestão, com redução de dois pontos no ECC para 50% 
da amostra −2 (−3,5; −1,0), enquanto a mediana para o GC foi  0 (−1,25; −1,0), (p < 0,001). A mediana de variação 
de peso foi maior no GI −1,4 (−1,7; −0,5) quando comparado ao GC 0,1 (1,2; −0,6), p = 0,001.

Conclusões: O ADD mostrou-se aplicável na prática clínica após adaptação e parece resultar em melhor controle da congestão 
em pacientes com IC. A efetividade clínica da ferramenta merece ser testada em amostra maior de pacientes visando sua 
validação para uso no Brasil (Universal Trial Number: U1111-1130-5749) (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):553-560).

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca / terapia, Diuréticos / administração & dosagem, Algoritmos.

Abstract
Background: Congestive states can be identified and managed through algorithms such as the Diuretic Treatment Algorithm (DTA) to adjust the 
diuretic over the telephone, focused on the clinical evaluation. However, the DTA is currently available only in English.

Objective: To adapt the DTA and test its applicability for Brazil in outpatients with heart failure.

Methods: The stages of translation, synthesis, back-translation, review by an expert committee, and pre-test (clinical applicability by means of 
a random clinical trial) were followed. The Brazilian version of the DTA was called algoritmo de ajuste de diurético (AAD; as per its acronym in 
Portuguese, standing for diuretic adjustment algorithm). Patients were randomized to the intervention group (IG) – diuretic adjustment according to 
the AAD – or control group (CG) – conventional adjustment. The clinical congestion score (CCS) and weight values were obtained for both groups. 

Results: A total of 12 changes were made to the DTA. Thirty-four patients were included. For those with congestion, the increase in the diuretic as 
guided by the AAD solved their condition, reducing the CCS by two points for 50% of the sample −2 (−3.5; −1.0), while the median for the CG was 
0 (−1.25; −1.0), (p < 0.001). The median for weight variation was greater in IG −1.4 (−1.7; −0.5) compared to the CG 0.1 (1.2; −0.6), p = 0.001. 

Conclusions: The AAD proved applicable in clinical practice after adaption and appears to result in better congestion management in patients 
with heart failure. The clinical effectiveness of the tool should be tested in a larger patient sample aiming at validating the instrument for Brazil 
(Universal Trial Number: U1111-1130-5749) (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):553-560).

Keywords: Heart Failure / therapy; Diuretics / administration & dosage; Algorithms.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br

DOI: 10.5935/abc.20130089
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Introdução
Na insuficiência cardíaca (IC), a principal causa de 

descompensação e consequentes visitas às emergências 
e readmissão hospitalar é a congestão, caracterizada, na 
maioria das vezes, por fadiga, edema e intolerância às 
atividades1. A importância de identificar sinais e sintomas 
precocemente se dá pela possibilidade de interromper a 
exacerbação progressiva, com impacto direto na redução 
dos custos, hospitalizações e mortalidade. Uma das 
estratégias já comprovadas é o acompanhamento através 
de monitoração por telefone e visita domiciliar de forma 
intensiva e sistemática. Esses programas têm obtido sucesso, 
especialmente com avaliação clínica e identificação de 
quadros congestivos, possibilitando a tomada de decisão 
através de condutas individualizadas de atendimento2.

Nessa perspectiva foi desenvolvido o Diuretic Treatment 
Algorithm (DTA) para ajuste de diurético por telefone 
realizado por enfermeiros norte-americanos, com enfoque 
na avaliação farmacológica e não farmacológica, e no 
manejo domiciliar de pacientes com IC. Esse algoritmo 
demonstrou ser uma ferramenta efetiva para prevenção 
da descompensação, diminuindo significativamente em 
30 dias as taxas de readmissões e em 50% as hospitalizações 
relacionadas à IC3. A implementação de um protocolo 
de diurético pode contribuir para a ação imediata frente 
a sinais precoces de congestão, através de seguimento 
intensivo durante o ajuste, maior autonomia para o 
enfermeiro e garantia da manutenção da segurança dos 
pacientes por meio da monitoração por telefone2-4. Mesmo 
que conduzido por enfermeiros, o instrumento não se 
restringe a esses profissionais, uma vez que se trata de um 
algoritmo de titulação de doses de diuréticos associado ao 
manejo não farmacológico embasado na avaliação clínica 
presencial e por telefone, através do relato de sinais e 
sintomas de congestão. Dessa forma, a equipe assistencial, 
especialmente médicos e enfermeiros, tem à disposição 
um instrumento objetivo para nortear possíveis ajustes 
do tratamento na sua prática diária. Entretanto, antes de 
ter seu uso avaliado e instituído, essa ferramenta deve ser 
traduzida e validada para a língua portuguesa. Além disso, 
por se tratar de um algoritmo que envolve intervenções 
específicas de acordo com os diversos cenários clínicos, sua 
aplicabilidade e utilidade precisam ser avaliadas na prática 
clínica. Dessa forma, neste estudo buscamos: 1) realizar a 
adaptação transcultural do DTA e 2) avaliar sua aplicabilidade 
clínica por meio de ensaio clínico randomizado.

Métodos

Tipo de estudo e pacientes
Estudo metodológico5 desenvolvido para adaptar 

transculturalmente e testar a aplicabilidade clínica por 
meio de um ensaio clínico randomizado desenvolvido em 
clínica de IC de um hospital universitário do sul do Brasil. O 
estudo foi conduzido de março a dezembro de 2011. Foram 
incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, 
diagnóstico de IC sistólica, em condições de verificar o peso 
corporal no domicílio, em uso de furosemida e que no 

momento da avaliação necessitassem de ajuste do diurético. 
Aqueles sem possibilidade de retorno ou contato telefônico e 
em terapia de substituição renal foram excluídos. Este estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição.

Instrumento utilizado - Diuretic Treatment Algorithm (DTA)
O DTA contempla etapas de avaliação, diagnóstico 

e tratamento para IC descompensada de acordo com 
a apresentação clínica do paciente. Utiliza-se de um 
método passo a passo para a investigação de sinais e 
sintomas sugestivos de descompensação detectáveis 
através de contato telefônico realizado pelo enfermeiro3. 
A etapa inicial prevê a orientação ao paciente sobre o 
reconhecimento dos sinais e dos sintomas de piora do seu 
estado clínico. É necessário, para isso, avaliação diária do 
peso corporal, reavaliação em 24 horas e disponibilidade 
para telefonemas, ocasiões em que o enfermeiro realizará 
por telefone a avaliação verbal das manifestações clínicas 
relatadas pelos pacientes. As situações de hipovolemia 
são identificadas através do relato de quadros de tontura, 
fraqueza e diminuição do peso corporal. Nesses casos, 
causas subjacentes são investigadas, como a ocorrência 
de quadros de diarreia ou anorexia, antes da alteração 
na dose do diurético. Quando o paciente retorna ao 
peso usual, a medicação deve ser reiniciada em dose 
inferior, se necessário. Nos casos em que existe ganho de 
peso sem sintomas ou perda de peso em pacientes com 
sintomas de descompensação, a abordagem deve priorizar 
a investigação de outras possíveis causas, como ingesta 
excessiva de sódio, não adesão ao tratamento e outras 
doenças. Nessas ocasiões, muitas vezes, é necessário 
agendar uma consulta presencial dentro de 48 horas para 
realização de exame clinico, coleta de exames laboratoriais 
e revisão das medicações em uso.

Previamente ao início das etapas iniciais do estudo foi 
solicitada autorização ao autor do DTA para a sua adaptação 
e utilização no Brasil. Após o aceite, foram realizadas, de 
acordo com a literatura, as seguintes etapas metodológicas 
para a adaptação de instrumentos: tradução, síntese, 
retrotradução, formação do comitê de especialistas, pré-teste 
e disponibilização da versão final6.

Após as etapas de tradução, síntese, retrotradução, 
formação do comitê de especialistas, foi testada a 
aplicabilidade clínica por meio de um ensaio clínico 
randomizado que constituiu a etapa de pré-teste. Esse 
estudo foi planejado para ser aplicável na prática clínica 
a pacientes alocados no grupo intervenção (aumento 
de diurético pelo DTA) se, como desfecho primário, 
alcançassem redução no escore clínico de congestão maior 
ou igual a dois pontos.

Adaptação transcultural
A tradução inicial do DTA para o português brasileiro 

foi realizado por dois tradutores independentes, brasileiros 
natos, e com características distintas (um conhecia os 
aspectos do estudo, e o outro, não). Após, foi desenvolvida 
a síntese das duas traduções, quando os dois tradutores e 
os pesquisadores reuniram-se produzindo uma versão sem 
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qualquer concessão. A versão foi submetida a retrotradução 
(português-inglês) posteriormente6. Essa etapa foi realizada 
por outros dois tradutores, nativos de países de língua inglesa, 
que desconheciam os conceitos explorados no estudo e não 
eram profissionais da área da saúde. A etapa seguinte se 
referiu à formação do comitê de especialistas, fundamental 
para a obtenção de um instrumento que contemple todas 
as características do instrumento original adaptado à cultura 
em que está sendo inserido. Fizeram parte do comitê os 
tradutores, quatro enfermeiras, uma médica e um profissional 
de linguística. O comitê avaliou todos os itens do instrumento 
quanto à equivalência semântica, idiomática, experimental e 
conceitual. Após, as versões foram enviadas ao autor para seu 
conhecimento e aprovação.

A versão final foi denominada algoritmo de ajuste de 
diurético (AAD) e aplicada no pré-teste a 34 pacientes 
ambulatoriais. Conforme o referencial teórico adotado, 
a amostra do pré-teste deve compreender 30-40 sujeitos 
de pesquisa6.

Randomização
Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão, 

que concordaram em participar do estudo e assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
foram alocados aleatoriamente para o grupo intervenção 
(GI) ou grupo controle (GC). A randomização foi realizada 
imediatamente após a indicação da necessidade de alteração 
da dose de diurético pelo médico, utilizando o software do 
site http://www.randomization.com. Todas as intervenções 
foram realizadas pelo pesquisador (enfermeiro), entretanto 
as avaliações inicial e final foram realizadas por profissional 
cego quanto à alocação ao GC ou GI.

Protocolo do estudo e intervenção
A intervenção do estudo foi realizada pelo enfermeiro 

de forma sistemática. No GI, foram realizados telefonemas 
(duração média de 15 minutos) em 48 h, 96 h, 10 dias, 
14 dias, 21 dias e 28 dias. Na ocasião eram investigados 
sinais e sintomas de congestão, revisadas as medicações, 
fornecidas orientações não farmacológicas e reforçado o 
aspecto educativo de forma individualizada. De acordo com 
o AAD, alterações no peso em ± 1 kg eram indicativas de 
alteração da dose de diurético com o acréscimo ou diminuição 
de um comprimido de furosemida. No GC, os pacientes não 
receberam ligações telefônicas, e a dose de diurético foi 
ajustada de acordo com o critério médico durante a consulta 
inicial. Ao final de 30 dias, todos deveriam retornar para a 
avaliação final. Para ambos os grupos foram identificados o 
grau de congestão através da avaliação da ausculta pulmonar, a 
presença de terceira bulha cardíaca, distensão jugular, edema 
de membros inferiores, ortopneia, refluxo hepatojugular e 
classe funcional, determinando o escore clínico de congestão 
(ECC). Escore ≥ 5 pontos equivale à presença de congestão2.  

Dados coletados e variáveis mensuradas
Foram obtidos dados demográficos e clínicos de 

todos os pacientes. Dentre os dados clínicos foram 
coletadas as informações referentes a internações 

prévias, comorbidades, medicações em uso, dados 
ecocardiográficos e valores de exames laboratoriais 
(níveis de potássio, sódio, ureia e creatinina) no momento 
da inclusão e na avaliação final em 30 dias, quando 
disponíveis. Para a avaliação clínica inicial e final foi 
utilizado o ECC, que contempla ausculta pulmonar, 
ausculta cardíaca, avaliação de distensão da veia jugular, 
refluxo hepatojugular, edema de membros inferiores, 
ortopneia ou dispneia paroxística noturna e classe 
funcional. O peso também era registrado e avaliado.

Análise estatística
As variáveis contínuas foram descritas como média 

e desvio-padrão para aquelas com distribuição normal 
ou mediana e intervalo interquartil para as assimétricas.  
As variáveis categóricas foram descritas como número absoluto 
e frequências relativas. Conforme a distribuição dos dados, 
as características basais dos grupos e o efeito da intervenção 
foram comparados pelo teste t de Student, Mann-Whitney 
e qui-quadrado de Pearson. Os testes t de Student e de 
Mann-Whitney foram utilizados para a variação do ECC 
e do peso de ambos os grupos do período basal para os 
30 dias. P < 0,05 bicaudal foi considerado estatisticamente 
significativo.

Resultados

Adaptação transcultural do DTA
Foram realizadas ao todo 12 modificações do instrumento 

para a sua adaptação à nossa cultura. Nas Tabelas 1, 2 e 3 
são demonstradas as adaptações realizadas e as justificativas 
para cada alteração.

Sujeitos da pesquisa - etapa do pré-teste
Do total de 1.440 pacientes elegíveis, 1.406 foram 

excluídos por não preencherem os critérios de inclusão 
ou outras causas descritas adiante. Foram randomizados 
17 pacientes para o GI e 17 para o GC. Após um mês 
de seguimento, 17 pacientes do GI e 14 do CG foram 
analisados (Figura 1).

Participaram do estudo 34 pacientes, com idade média 
de 65,3 (± 10,6) anos, predominantemente do sexo 
masculino (23 [67,6%]) e brancos (25 [73,5%]). A etiologia 
de IC mais prevalente foi a isquêmica (44,1%), seguida da 
hipertensiva (32,4%), e a FEVE foi de 31,4 ± 8,8. Mais 
da metade dos pacientes (64,7%) apresentava uma ou 
mais internações prévias. A mediana para o número de 
internações prévias foi de 1 (1-2) e 2 (1-3) para GI e GC, 
respectivamente, e 15 (44,1) apresentaram ao menos uma 
internação no último ano. As variáveis laboratoriais foram 
semelhantes entre os dois grupos, à exceção da creatinina, 
que foi superior no GC (Tabela 4).

Variação do ECC e peso corporal
Quando avaliado o ECC no período basal e em 30 dias 

para ambos os grupos, observou-se redução significativa 
para o GI alocado para aumento de diurético guiado pelo 
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Tabela 1 - Adaptação transcultural do DTA

Versão original e versão adaptada para o Brasil do Diuretic Treatment Algorithm (DTA)

Versão original Versão adaptada Justificativa 

Weight increased beyond parameters Aumento de peso ≥ 1 kg Aumento de 1 kg para modificação
Call patient to evaluate weight gain:
− Diet: sodium restriction, eating out, fluids intake
− Provide education

Avaliar:
− Dieta: restrição de sal, ingesta hídrica, alimentação

− Fornecer orientação

Expressão “eating out” adaptada para “alimentação”. 
Expressão “Provide education” adaptada para “Fornecer 

orientação”, com sentido mais amplo.

− Avaliar má adesão 
− Retomar doses e reforçar orientações

Novo item para avaliar a adesão e reforçar as 
orientações, antes de dose extra de diurético para 
aqueles que não estão respondendo por falta de 

seguimento correto das medidas orientadas.

Extra diuretic dose for one day
− KCL I needed Dose extra de diurético por 2 dias (aumentar 1 comprimido)

O comitê de especialistas optou por postura mais 
conservadora no aumento da dose de diurético 

(1 comprimido a mais). Excluído o item para 
administração KCl. 

Ligação em 48 h Adicionada ligação em 48 h após o reforço das 
orientações.

Rapid weight gain if weight gain equal too greater 
than 2 pounds/day Ganho de peso rápido ≥ 1 kg/ dia Ganho rápido de peso ≥ 1 kg ao dia.

If no weight change in 24-48 hours:
− Double dose of loop diuretic / KCL × 2d
− Considerer aldactone, triamterene, Diamox
− Provide education 

Se não ocorrer alteração no peso em 48 h:
− Dose extra de diurético por 2 dias

− Fornecer orientação

O comitê de especialistas optou por postura mais 
conservadora no aumento da dose de diurético 

(1 comprimido a mais). Por ser incomum o uso de 
Triamterene, não foi inserido o item. 

Ligação em 48 h Incluída ligação em 48 h após o aumento da furosemida 
e orientação do paciente. 

If at maximum diuretic dose with no weight 
decrease or with symptoms
− Clinic appointment within 2 days
− Considerer addition of thiazide with blood chemistry
− Considerer Lasix IVP or Lasix drip
− Considerer inotrope infusions

Se, com a dose máxima de diurético, não ocorrer 
diminuição do peso ou dos sintomas:

− Consulta médica em dois dias
− Coleta de exames laboratoriais (ureia, sódio, potássio e 

creatinina)
− Considerar adição de diurético tiazídico pelo médico 

na consulta 
− Considerar infusão de furosemida intravenosa

− Considerar infusões de inotrópicos

− Incluída a possibilidade de adição de diurético tiazídico 
pelo médico durante a consulta extra.

− Mantida a indicação do uso de furosemida intravenosa 
e inotrópicos em condições que necessitem do 

encaminhamento do paciente ao serviço de emergência.

Tabela 2 - Adaptação transcultural do DTA - ajuste para peso acima do esperado

Versão original e versão adaptada para o Brasil do Diuretic Treatment Algorithm (DTA)

Versão original Versão adaptada Justificativa 

Weight within range Peso dentro do esperado Modificação de < 900 g de peso corporal 

Extra diuretic dose for one day
− KCL if needed Dose extra de diurético por 2 dias (aumentar 1 comprimido)

O comitê de especialistas optou por postura mais 
conservadora no aumento da dose de diurético 

(1 comprimido a mais). Excluído o item para 
administração KCl.

Ligação em 48 h Incluída ligação em 48 h após o aumento da furosemida 
e orientação do paciente. 

If symptoms persist beyond 24-48 hours:
− Double dose of loop diuretic
− Considerer aldactone, triamterene, Diamox

Se os sintomas persistirem por 48 h:
− Dose extra de diurético por 2 dias

− Fornecer orientação
− Coleta para exames: ureia, sódio, potássio, creatinina

O comitê de especialistas optou por postura mais 
conservadora no aumento da dose de diurético 

(1 comprimido a mais). Por ser incomum o uso de 
Triamterene, não foi inserido o item. Por questão de 

segurança, foi incluída a coleta de exames laboratoriais 
para aqueles que mesmo após alterada a dose de 

diurético por  48 h não apresentaram melhora

AAD (6,3 ± 2,4 e 3,6 ± 1,1) quando comparado ao GC, 
que também aumentou o diurético do período basal para 
30 dias (6,9 ± 3,7 e 5,2 ± 3,0). Os demais grupos que 
reduziram o diurético com ou sem AAD não apresentaram 

escores significativos. No GI com redução de diurético 
guiado pelo AAD, o ECC foi de (2,3 ± 1,1 e 3,3 ± 2,5), 
comparado ao GC, que também diminuiu o diurético 
(3,8 ± 1,6 e 4,2 ± 0,8) basal e final, respectivamente.
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Tabela 3 - Adaptação transcultural do DTA - ajuste para peso abaixo do esperado

Versão original e versão adaptada para o Brasil do Diuretic Treatment Algorithm (DTA)

Versão original Versão adaptada Justificativa 

Weight decreased: beyond set parameters Diminuição de peso ≤ 1 kg Diminuição de 1 kg de peso corporal 

Perda de peso com melhora dos sintomas da IC 
(ortopneia, dispneia, edema, fadiga)

Incluído item para avaliar os pacientes que reduziram o 
peso e se beneficiaram com melhora dos sintomas da IC. O 

programa se mantém.

Ligação em 24 h Incluída ligação para os pacientes com sintomas como 
tonturas, vertigem e fadiga.

Continue program Continue o programa 
Reiniciar com 1 comprimido a menos

Na ausência dos sintomas, continuar programa e reiniciar 
com 1 comprimido a menos.

Tabela 4 - Caracterização demográfica e clínica dos pacientes com insuficiência cardíaca

Características (n = 34) Total (n = 34) Grupo Intervenção (n = 17) Grupo Controle (n = 17) p

Idade (anos) * 65,3 ± 10,6 67,1 ± 8,4 63,8 ± 12,2 0,40

Sexo (masculino) † 23 (67,6) 13 (76,5) 10 (58,8) 0,46

Cor (branca) † 25 (73,5) 14 (82,4) 11 (64,7) 0,54

Etiologia da IC†

Isquêmica 15 (44,1) 7 (41,2) 8 (47,1) 0,40

Hipertensiva 11 (32,4) 7 (41,2) 4 (23,5) 0,40

FEVE (%)* 31,4 ± 8,9 33,5 ± 9,1 29,1 ± 8,3 0,16

Medicações em uso†

Betabloqueador 24 (72,7) 13 (81,3) 11 (64,7) 0,44

Digoxina 20 (60,6) 12 (75) 8 (47,1) 0,20

Inibidor da ECA 19 (57,6) 9 (56,3) 10 (58,8) < 0,99

NYHA (basal) †

II 24 (70,6) 13 (76,5) 11 (64,7)

III 6 (17,6) 2 (11,8) 4 (23,5)

NYHA (30 dias) † 

I 5 (16,1) 3 (17,6) 2 (14,3) 0,73

II 23 (74,7) 13 (76,5) 10 (71,4)

Exames laboratoriais

Sódio (basal)* 140,7 ± 3,2 141,8 ± 2,8 139,5 ± 3,1 0,34

Sódio (30 dias) * 138,9 ± 3,1 139,3 ± 3,1 138, ± 3,4 0,91

Ureia (basal) ‡ 63 (46-96,5) 58,5 (40-77,2) 180 (48-122) 0,10

Ureia (30 dias) ‡ 83 (57-144) 81,5 (31,75-100) 180 (81-245) 0,13

Potássio (basal) * 4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,6 0,68

Potássio (30 dias) * 4,5 ± 0,55 4,66 ± 0,24 4,4 ± 0,8 0,09

Creatinina (basal) * 1,4 ± 0,6 1,3 ± 0,4 1,5 ± 0,8 0,16

Creatinina (30 dias) * 1,9 ± 0,8 1,5 ± 0,42 2,3 ± 1,0 0,02

IC: Insuficiência Cardíaca; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AAS: ácido acteilsalicílico; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; NYHA: 
New York Heart association. *Variável expressa como média ± desvio-padrão e teste t independente; †n (%) e qui-quadrado de Pearson; ‡Mediana intervalo interquartil, 
teste de Mann-Whitney.

A mediana da variação do ECC final para o basal foi 
superior no GI para aumento de diurético −2 (−3,5; −1,0) 
quando comparado ao GC com aumento do diurético 0 
(−1,25; −1,0), p < 0,001. De forma semelhante, a mediana 

da variação de peso corporal, também na comparação desses 
grupos, foi significativamente maior no GI −1,4 (−1,7; −0,5) 
em relação ao GC 0,1 (−1,2; −0,6), p = 0,001. Na Figura 2 
podem ser observadas essas variações.
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Discussão
Este é o primeiro estudo que realiza a adaptação 

transcultural de um algoritmo de ajuste de diurético para 
uso no Brasil em pacientes com IC através de ensaio clínico 
randomizado conduzido por enfermeiro. Além da adaptação 
transcultural, o ensaio clínico randomizado nos permitiu 
avaliar a aplicabilidade desse algoritmo, e seu uso parece ser 
superior ao ajuste ambulatorial convencional para controle e 
reversão da congestão clínica.

No processo de adaptação transcultural foram modificados 
12 itens que compõem o algoritmo. Entre as maiores 
modificações estão a avaliação da adesão ao tratamento 

(não farmacológico), o aumento da quantidade de ligações 
telefônicas (de três para seis) e a inclusão de consulta e coleta 
de exames para pacientes que persistissem com sintomas 
na vigência de dois aumentos da dose de diurético. Essas 
modificações foram necessárias e identificadas pelo comitê 
de especialistas objetivando a segurança da intervenção 
instituída a distância7,8.

O GI guiado pelo AAD apresentou redução significativa 
no valor do ECC em 30 dias, p < 0,001. De igual forma, o 
peso corporal também foi reduzido significativamente no 
período, p = 0,001. Em estudo que adotou a titulação de 
diurético como ferramenta para diminuição de morbidade 
e mortalidade em pacientes ambulatoriais, a orientação 

Figura 1- Diagrama de fluxo dos pacientes alocados nos grupos intervenção e controle. 
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de verificação de peso foi diária, porém os autores não 
apresentaram resultados de variação. Uma crítica pertinente 
a esse estudo diz respeito à inexistência de uma avaliação 
especializada do enfermeiro, e a única intervenção é a 
alteração na dosagem de diurético, se necessário9. 

Na prática clínica, a maior proporção da necessidade 
de ajuste de diurético se dá em casos de congestão. 
Quanto às flutuações de peso em curto período, elas 
também são utilizadas como parâmetros para avaliar a 
sobrecarga hídrica na IC2,10-12. Existem evidências de que 
essas modificações estão correlacionadas com sintomas 
e aumento nos parâmetros hemodinâmicos, como a 
pressão da veia jugular2. Estudo recente demonstrou 
que pacientes com IC, quando comparados a indivíduos 
hígidos, apresentam aumento gradual de peso no mês 
anterior à admissão hospitalar. Quando acompanhados 
por um período de 18 meses, utilizando a estratégia de 
monitoração domiciliar de peso, identificou-se que as 
modificações mais importantes ocorreram nos sete dias 
anteriores à internação. Os autores concluíram que, para 
a maioria dos casos, as admissões por IC são precedidas 
por ganho de peso13. 

Atualmente, existem dois algoritmos semelhantes disponíveis 
na literatura que foram utilizados para avaliar desfechos de 
readmissões e óbitos por IC em uma amostra de pacientes 
ambulatoriais por ensaio clínico randomizado. O primeiro, que 
utilizou a estratégia de ajuste de diurético, incluiu 123 pacientes 
e levava em consideração prioritariamente a variação de 
peso, em detrimento de outras variáveis que normalmente 
compõem o quadro de congestão. Também foram realizados 
contatos telefônicos como forma de reforçar a orientação 
inicial. Os resultados encontrados foram favoráveis à redução 
da mortalidade e de hospitalizações para o grupo intervenção, 
bem como para a melhora do autocuidado. O segundo incluiu 
62 pacientes ambulatoriais que recebiam idênticas orientações 
sobre IC, manual de orientações, balança e diário para registro 
do peso. Somente para os pacientes do grupo intervenção 
foram fornecidas instruções de como realizar o autoajuste 
do diurético. No seguimento, os pacientes foram contatados 
em 72 horas, e após duas, quatro, oito e 12 semanas para a 
avaliação do desfecho de readmissão. Embora os autores desses 
estudos não tenham realizado comparações entre congestão e 
peso no início e no final do estudo, ressalta-se que a estratégia 
de ajuste de diurético utilizada contribuiu para a estabilidade 
clínica dos pacientes9,14.

Figura 2 - Variação do escore clínico de congestão para o grupo intervenção e o grupo controle. Comparação das variáveis no período basal e em 30 dias. Teste de 
Mann-Whitney. 
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O AAD é o único algoritmo disponível para ajuste de diurético 
baseado na condição clínica vigente do paciente sem doses 
previamente estabelecidas. O AAD não se restringe somente à 
abordagem farmacológica, mas ao cuidado global, envolvendo 
o tratamento não farmacológico e a adesão ao tratamento. Além 
disso, propicia a orientação sistemática, no mínimo, semanal. 
Somado a isso, é inegável o vínculo estabelecido entre o 
profissional e o paciente, envolvendo a família e redes de apoio 
no processo do autocuidado. Ainda existem lacunas a serem 
respondidas, principalmente sobre a relação entre a adesão ao 
tratamento e as intervenções realizadas. No presente estudo, os 
resultados não podem ser julgados unicamente pelo efeito da 
utilização do AAD por telefone, mas também pelo reforço de 
orientações sempre que elas se fizeram presentes na necessidade 
dos pacientes durante o contato.

Um potencial limitador do estudo se refere à dificuldade por 
vezes encontrada nos contatos telefônicos, seja pela dificuldade 
de verbalização de sinais e sintomas pelo paciente, seja pela 
diminuição da acuidade auditiva ou até mesmo de entendimento 
das orientações repassadas.

Conclusões
Os resultados demonstram que a versão adaptada do AAD 

manteve a equivalência semântica, idiomática, experimental 
e conceitual, segundo a avaliação do comitê de especialistas.  
O AAD demonstrou, na etapa pré-teste, através de ensaio clínico 

randomizado, ser mais efetivo do que o manejo convencional 
na redução do ECC e do peso para pacientes que necessitaram 
de aumento de diurético. Para que essa ferramenta possa ser 
recomendada na prática clínica, sua efetividade deve ser testada 
em estudos maiores e com avaliação de desfechos clínicos, 
como a prevenção de hospitalizações.
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Resumo

Fundamento: Já foi demonstrado o uso do NT-proBNP pré-operatório para prever resultado cardíaco adverso, embora 
estudos recentes tenham sugerido que a determinação do NT-proBNP pós-operatório possa fornecer um valor adicional 
em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca.

Objetivo: Avaliar o valor prognóstico perioperatório do NT-proBNP em pacientes de intermediário e alto risco 
cardiovascular submetidos à cirurgia não cardíaca. 

Métodos: Este estudo incluiu prospectivamente 145 pacientes com idade ≥ 45 anos, com pelo menos um fator de risco 
do Índice de Risco Cardíaco Revisado e submetidos à cirurgia de médio ou alto risco não-cardíaca. Os níveis de NT-
proBNP foram medidos no pré e pós-operatório. Preditores cardíacos de curto prazo foram avaliados por modelos de 
regressão logística.

Resultados: Durante uma mediana de acompanhamento de 29 dias, 17 pacientes (11,7%) apresentaram eventos cardíacos 
adversos importantes (14 infartos do miocárdio não fatais, 2 paradas cardíacas não-fatais e 3 mortes). Os níveis ótimos 
de limiar discriminatório para o NT-proBNP pré e pós-operatório foram 917 e 2962 pg/mL, respectivamente. O NT-
proBNP pré e pós-operatório (OR = 4,7, IC 95%: 1,62-13,73, p = 0,005 e OR 4,5, IC 95%: 1,53-13,16, p = 0,006) foram 
associados de forma significativa com eventos cardíacos adversos maiores. O NT-proBNP pré-operatório foi significativa 
e independentemente associado com eventos cardíacos adversos em análise de regressão multivariada (OR ajustado 
4,2, IC 95%: 1,38-12,62, p = 0,011).

Conclusão: O NT-proBNP é um importante marcador de curto prazo de eventos cardiovasculares perioperatórios em 
pacientes de alto risco. Os níveis pós-operatórios foram menos informativos do que os níveis pré-operatórios. Uma 
única medição de NT-proBNP pré-operatório deve ser considerada na avaliação de risco pré-operatório. (Arq Bras 
Cardiol. 2013;100(6):561-570)

Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares / sangue, Peptideo Natriurético, Encefálico / sangue, Fragmentos de Peptídeos 
/ sangue, Cuidados Pré-Operatórios, Medição de Risco, Procedimentos Cirúrgicos Operatórios.

Abstract
Background: Preoperative NT-proBNP has been shown to predict adverse cardiac outcomes, although recent studies suggested that postoperative 
NT-proBNP determination could provide additional information in patients submitted to noncardiac surgery.

Objective: To evaluate the prognostic value of perioperative NT-proBNP in intermediate and high risk cardiovascular patients undergoing 
noncardiac surgery. 

Methods: This study prospectively enrolled 145 patients aged ≥45 years, with at least one Revised Cardiac Risk Index risk factor and submitted 
to intermediate or high risk noncardiac surgery. NT-proBNP levels were measured pre- and postoperatively. Short-term cardiac outcome 
predictors were evaluated by logistic regression models.

Results: During a median follow-up of 29 days, 17 patients (11.7%) experienced major adverse cardiac events (MACE- 14 nonfatal myocardial 
infarctions, 2 nonfatal cardiac arrests and 3 cardiac deaths). The optimum discriminatory threshold levels for pre- and postoperative NT-proBNP 
were 917 and 2962 pg/mL, respectively. Pre- and postoperative NT-proBNP (OR 4.7; 95% CI 1.62–13.73; p=0.005 and OR 4.5; 95% CI 1.53-
13.16; p=0.006) were significantly associated with MACE. Preoperative NT-proBNP was significantly and independently associated with adverse 
cardiac events in multivariate regression analysis (adjusted OR 4.2; 95% CI 1.38-12.62; p=0.011).

Conclusion: NT-proBNP is a powerful short-term marker of perioperative cardiovascular events in high risk patients. Postoperative levels 
were less informative than preoperative levels. A single preoperative NT-proBNP measurement should be considered in the preoperative risk 
assessment. (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):561-570)

Keywords: Cardiovascular Diseases / blood; Natriuretic Peptide, Brain / blood; Peptide Fragments / blood; Preoperative Care; Risk Assessment; 
Surgical Procedures, Operative.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Introdução
A estratificação de risco clínico desempenha um papel 

importante na avaliação pré-operatória de pacientes em risco 
para eventos cardíacos1. No entanto, essa abordagem nem 
sempre é suficiente para predizer complicações cardíacas.  
O fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B  
(NT-proBNP) é um marcador de disfunção miocárdica 
(isquemia e estiramento), e um importante preditor de eventos 
adversos cardiovasculares importantes e morte em várias 
condições cardiológicas2-4.

A elevação do NT-proBNP no pré-operatório foi 
independentemente associada com efeitos adversos cardíacos 
após grandes cirurgias não cardíacas5-8, e não se sabe se os 
níveis de NT-proBNP pós-operatório indicam disfunção do 
miocárdio e se ele é um indicador confiável de estresse 
cardíaco e desfechos cardiovasculares. Uma única mensuração 
de NT-proBNP pós-operatório poderia fornecer informação 
prognóstica adicional para grandes eventos cardíacos9.  
A mensuração de NT-proBNP ainda não foi incorporada 
ao controle de rotina de pacientes de risco cardiovascular 
intermediário e alto submetidos a cirurgias não cardíacas10; 
além disso, o valor do NT-proBNP pós-operatório como um 
marcador hospitalar e de curto prazo de eventos cardíacos 
ainda é desconhecido.

Assim, este estudo tem como objetivo avaliar o valor 
prognóstico adicional do NT-proBNP pós-operatório em 
pacientes de risco cardiovascular intermediário e alto 
submetidos à cirurgia não cardíaca após ajuste para fatores 
clínicos e os níveis pré-operatórios.

Métodos

Seleção de pacientes
Após a aprovação do Conselho de Ética Institucional, todos 

os pacientes agendados para cirurgia não cardíaca eletiva 
entre junho de 2010 e fevereiro de 2011 foram avaliados para 
elegibilidade nesse estudo observacional prospectivo. Antes 
de participar, todos os pacientes forneceram consentimento 
informado escrito e o protocolo do estudo está em 
conformidade com as diretrizes éticas da Declaração de 
Helsinque de 1975. Foram considerados elegíveis para 
inclusão no estudo pacientes acima de 45 anos de idade, 
com um ou mais fatores de risco do Índice de Risco Cardíaco 
Revisado (histórico de doença cardíaca isquêmica, história 
de insuficiência cardíaca, diabetes insulinodependente, 
acidente vascular cerebral  ou ataque isquêmico 
transitório ou insuficiência renal [nível de creatinina sérica  
> 2 mg/dL, ou pacientes recebendo terapia de substituição 
renal]) e submetidos à cirurgia, definidos como de risco 
intermediário ou alto pelo American College of Cardiology/
American Heart Association1 e que foram hospitalizados pelo 
menos um dia antes da cirurgia.

O tamanho da amostra estimado para o estudo de coorte foi 
baseado em uma taxa prevista de eventos vasculares adversos 
maiores combinados (morte vascular, infarto do miocárdio 
não-fatal, parada cardíaca não fatal), de 6% com base em 
estudos anteriores11,12. Esperava-se que aproximadamente  

142 pacientes fossem incluídos, assumindo uma razão de risco 
de quatro para níveis altos de NT-proBNP, com um poder de 
80% e um erro alfa de 5%7.

Marcadores bioquímicos
As amostras de sangue foram coletadas em tubos de soro 

e centrifugadas durante 10 minutos. Após a determinação da 
troponina I cardíaca (cTnI), o soro foi congelado e armazenado 
em alíquotas a -80°C. O NT-proBNP foi medido e analisado 
após a inclusão de todos os pacientes no estudo. A troponina 
I foi determinada nos dias um e dois do pós-operatório.  
O ensaio Siemens cTnI Ultra foi realizado com a utilização do 
sistema de imunoensaio ADVIA Centaur (Siemens Healthcare 
Diagnostics, Deerfield, Illinois, Estados Unidos da América), 
com um limite de detecção de 0,006 µg/L, um ponto de corte 
de percentil 99 de 0,04 µg/L e um coeficiente de variação 
< 10%, a um nível de 0,03 µg/L, como especificado pelo 
fabricante.

Os níveis de NT-proBNP foram determinados utilizando o 
Roche Elecsys 2010 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 
Alemanha). Determinações séricas (imunoensaio de 
eletroquimioluminescência do tipo sanduíche, Elecsys 
ProBNP; Roche Diagnostics), foram realizadas na véspera da 
cirurgia e no segundo dia de pós-operatório. O ensaio tinha 
uma sensibilidade analítica de 5 pg/mL, e coeficientes de 
variação de intra- e inter-ensaios < 3%.

Cuidado Perioperatório
Registros seriados de eletrocardiogramas de 12 derivações 

foram realizados no pós-operatório, quando os valores de cTnI 
eram maiores do que 0,04 µg/L ou sempre que clinicamente 
indicado. Ecocardiografia no padrão bidimensional, modo M 
e Doppler (Envisor C, iE33; Philips Medical Systems, Andover, 
Estados Unidos, Vivid 7 3 ou Vivid, GE Healthcare, Milwaukee, 
Estados Unidos) foi realizada por um cardiologista no pós-
operatório, para os pacientes com valores de cTnI maiores 
que 0,04 µg/L e um ECG não diagnóstico.

Os médicos assistentes estavam cientes dos dados 
ecocardiográficos perioperatórios e níveis de cTnI dos 
pacientes, mas não tinham conhecimento dos níveis de 
NT-proBNP.

Acompanhamento
Os pacientes foram monitorados durante a internação 

e em seguida por 30 dias para a ocorrência de eventos 
cardíacos de curto prazo. O desfecho primário do estudo 
foi definido como a combinação de morte vascular, infarto 
do miocárdio não fatal e parada cardíaca não fatal após a 
cirurgia inicial. Uma entrevista por telefone realizada por 
um investigador que desconhecia os níveis de NT-proBNP 
foi realizada com todos os pacientes 30 dias após a cirurgia 
inicial. No caso de readmissão hospitalar ou morte após a 
cirurgia inicial, os prontuários e atestados de óbito foram 
revisados. As complicações vasculares foram documentadas 
pelos médicos do estudo e validadas por dois investigadores 
independentes. Tanto os coletadores de dados como os 
adjudicadores dos resultados foram cegados para os níveis de  
NT-proBNP medidos.
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Morte vascular foi definida como morte por infarto 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, arritmias, 
insuficiência cardíaca ou eventos vasculares de grandes 
vasos. Parada cardíaca não fatal foi definida como um evento 
cardiopulmonar que conduziu a reanimação cardiopulmonar 
bem sucedida. Infarto do miocárdio não-fatal foi diagnosticado 
por uma típica elevação e queda do cTnI maior que 0,04 µg/L, 
juntamente com sinais ou sintomas clínicos de isquemia ou 
achados eletrocardiográficos (novas ondas Q ou alterações  
da onda ST-T em pelo menos duas derivações adjacentes, ou 
novo  bloqueio do ramo esquerdo) sugestivos de isquemia 
miocárdica aguda.

A variável, desfecho secundário, foi um endpoint combinado 
de morte, AVC não fatal, insuficiência cardíaca congestiva, 
fibrilação atrial e procedimentos de revascularização coronária 
aguda. O acidente vascular cerebral foi considerado como 
um novo déficit neurológico focal de origem vascular, com 
sintomas que duram por mais de 24 horas. O diagnóstico de 
insuficiência cardíaca congestiva precisou de uma ou mais das 
seguintes condições: desenvolvimento de sintomas ou sinais 
de edema pulmonar, evidência de insuficiência ventricular 
esquerda ou achado anormal na radiografia do tórax.  
A fibrilação atrial com comprometimento hemodinâmico 
foi considerada significativa. A revascularização coronariana 
aguda incluiu a intervenção coronária percutânea ou cirurgia 
de revascularização miocárdica relacionada à isquemia 
miocárdica persistente e comprometimento hemodinâmico 
refratário ao tratamento clínico.

Análise Estatística
Os resultados são apresentados como média e desvio 

padrão (DP), medianas e intervalo interquartil [percentil  
25-75], ou frequências absolutas e relativas, conforme 
apropriado. Os valores de NT-proBNP pré-operatórios e suas 
variações perioperatórias foram comparados através do teste U 
de Mann-Whitney. O coeficiente de correlação de Spearman 
foi usado para testar a força das associações entre NT-proBNP 
e outras variáveis contínuas. Curvas ROC (Receiver Operating 
Characteristic) foram construídas para avaliar a precisão 
do diagnóstico dos níveis de NT-proBNP para o desfecho 
primário. Para determinar os valores ótimos de sensibilidade e 
especificidade, foi identificado o valor mais próximo do melhor 
ponto de especificidade e sensibilidade na curva ROC. Foram 
calculados sensibilidade, especificidade e valores preditivos 
positivos e negativos. Para efeitos de avaliação da sobrevida 
livre de eventos, foi realizada uma análise de Kaplan-Meier.  
A curva de evento-tempo foi separada de acordo com os níveis 
discriminatórios pré- e pós-operatório de NT-proBNP, e essas 
curvas foram comparadas pelo teste de log-rank. Pacientes com e 
sem eventos foram comparados por análises univariadas usando o 
teste t de Student, Qui-quadrado, Mann-Whitney ou teste exato 
de Fisher, conforme o mais apropriado. A análise multivariada foi 
realizada para determinar os fatores independentes associados 
com complicações cardíacas. Somente variáveis clinicamente 
relevantes com p < 0,20 na análise univariada foram incluídas 
no modelo multivariado. O nível de significância foi um valor 
de p bicaudal < 0,05. A análise estatística foi realizada usando 
SPSS 18.0 para Windows.

Esse estudo recebeu financiamento do Fundo de Incentivo 
à Pesquisa (FIPE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS) e Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre, Brasil. Os ensaios de 
troponina I foram doados pela Siemens Healthcare Diagnostics 
–Deerfield, Illinois.

Resultados
Entre junho de 2010 e fevereiro de 2011, todos os 

155 pacientes consecutivos agendados para a realização 
de cirurgia não cardíaca de risco intermediário ou alto 
que cumpriram os critérios de inclusão foram inscritos 
no estudo. Dez pacientes (6,5%) tiveram suas cirurgias 
canceladas após a inscrição. Não houve diferença estatística 
significativa entre as características clínicas de pacientes 
que não foram submetidos à cirurgia, em comparação com 
os 145 pacientes incluídos no estudo. As características 
basais dos pacientes incluídos são apresentadas na Tabela 1.  
A Tabela 2 mostra as características dos pacientes no 
período perioperatório estratificadas pela ocorrência de 
eventos cardiovasculares durante o acompanhamento.

Durante uma mediana de acompanhamento de 29 (8,7) 
dias, 17 pacientes (11,7%) apresentaram eventos cardíacos 
adversos importantes, incluindo 14 infartos do miocárdio não 
fatais (9,7%), duas paradas cardíacas não fatais (1,4%) e três 
mortes por problemas cardíacos (2,1%). A mortalidade geral 
(cardíaca e não cardíaca) foi de 6,9%, incluindo quatro casos 
de sepse, três casos de choque hemorrágico e três casos de 
morte cardiovascular.

Quarenta e sete pacientes (32,4%) apresentaram elevação 
de cTnI (≥ 0,04 µg/L) em pelo menos uma das amostras de 
pós-operatório coletadas. Entre estes, 14 pacientes tiveram 
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O ecocardiograma 
foi realizado no pós-operatório em todos os pacientes, com 
exceção de dois indivíduos com cTnI ≥ 0,04 µg/L e um 
eletrocardiograma sem diagnóstico.

Associação de NT-proBNP perioperatório e eventos 
cardiovasculares

A mediana do NT-proBNP aumentou significativamente 
de 332 para 1175 pg/mL (intervalo interquartil, 115-1743 
a 587-2987 pg/mL, p < 0,001), antes e após a cirurgia, 
respectivamente. No geral, 109 pacientes (78%) tiveram 
um aumento de NT-proBNP após a cirurgia. No pré-
operatório, as medianas dos níveis de NT-proBNP foram 
maiores em pacientes que apresentaram eventos cardíacos 
adversos maiores no pós-operatório, em comparação 
com os pacientes livres de eventos (1730 vs. 288 pg / mL,  
p = 0,02). Além disso, a mediana de NT-proBNP no  
pós-operatório foi maior em pacientes com eventos 
cardíacos adversos quando comparados com pacientes sem 
eventos (3.699 vs. 1.092 pg / mL, p = 0,01, Figura 1). Os 
níveis pré e pós-operatórios de NT-proBNP mostraram forte 
correlação (r = 0,74, p < 0,001). Níveis pós-operatórios de 
cTnI mostraram-se moderadamente correlacionados com 
os níveis pré e pós-operatório de NT-proBNP (r = 0,43,  
p < 0,001, e r = 0,40, p < 0,001, respectivamente).
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Tabela 1 - Características basais para toda a coorte e para pacientes com e sem eventos cardiovasculares em 30 dias; os dados são 
expressos como média ± DP, número (proporção) ou mediana [intervalo interquartil] conforme apropriado

Todos os Pacientes (n=145)
Eventos Cardiovasculares 

p
Sim (n=17) Não (n= 128)

Homens 70 (48,3) 8 (47) 62 (48,4) 1,00

Idade, anos 65,7±9,8 64,8±10,8 65,8±9,7 0,67

Sistema de Pontuação ASA 0,35

Classe II 53 (36,6) 4 (23,5) 49 (38,2)

Classe III 86 (59,3) 13 (76,5) 73 (57)

Classe IV 6 (4,1) 0 6 (4,7)

Escala de Atividade Específica* 0,01

Classe I 49 (33,8) 4 (23,5) 45 (35,1)

Classe II 41 (28,3) 3 (17,6) 38 (29,7)

Classe III 33 (22,8) 2 (11,8) 31 (24,2)

Classe IV 13 (9) 6 (35,3) 7 (5,5)

Índice de Risco Cardíaco Revisado 0,19

Classe II 13 (9) 1 (5,9) 12 (9,4)

Classe III 85 (58,6) 8 (47) 77 (60,1)

Classe IV 47 (32,4) 8 (47) 39 (30,5)

Fumantes atuais 33 (22,8) 4 (23,5) 29 (22,6) 0,89

Diabetes mellitus 60 (41,4) 8 (47) 52 (40,6) 0,61

Fibrilação Atrial 13 (9) 2 (11,7) 11 (8,6) 0,65

História de insuficiência cardíaca congestiva 26 (17,9) 5 (29,4) 21 (16,4) 0,19

FEVE (%)† 61,5 ±10,1 57 ±12 62 ±9,5 0,06

Hipertensão 125 (86,2) 15 (88,2) 110 (85,9) 1,00

Histórico de Infarto Agudo do Miocárdio 49(33,8) 7 (41,2) 42 (32,8) 0,58

ICP anterior‡ 24 (16,6) 6 (35,3) 18 (14,1) 0,04

CRM prévia § 17 (11,7) 4 (23,5) 13 (10,1) 0,11

Histórico de doença cerebrovascular 47 (32,4) 6 (35,3) 41 (32,0) 0,78

Insuficiência Renal // 36 (24,8) 5 (29,4) 31 (24,2) 0,76

Doença arterial periférica 30 (20,7) 9 (52,9) 21 (16,4) 0,002

Exames laboratoriais pré-operatórios

Hemoglobina, mg/dl 11,8±2,3 11,5±2,6 11,8±2,2 0,53

Creatinina sérica, mg/dl 1,11 [0,86-1,75] 1,34 [0,91 - 2,87] 1,09 [0,86 -1,72] 0,35

Clearence de creatinina, ml/min 58,6±31,48 55,95±41,17 58,94±30,22 0,78

NT-proBNP, pg/ml¶ 331,6 [115-1743] 1730 [2234-9929] 288 [104 -1332] 0,02

Medicação Pré-Operatória

Aspirina 66 (45,5) 9 (52,9) 57 (44,5) 0,6

Clopidogrel 11 (7,6) 1 (5,9) 10 (7,8) 1,00

Insulina 33 (22,8) 7 (41,2) 26 (20,3) 0,07

Estatinas 76 (52,4) 9 (52,9) 67 (52,3) 1,00

β-Bloqueadores 73(50,3) 12 (70,6) 61 (47,6) 0,12

Inibidores de ECA # 86 (59,3) 10 (58,8) 76 (59,4) 1,00

* N = 136; † FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo n = 116; ‡ ICP intervenção coronária percutânea; § CRM – cirurgia de revascularização miocárdica / / 
creatinina sérica ≥ 2,0 mg / dl ou terapia de reposição renal; ¶ NT-proBNP- fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B; # ECA-enzima conversora de angiotensina
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Tabela 2 - Características perioperatórias de todos os pacientes, estratificadas pela ocorrência de eventos cardiovasculares em 30 dias; os 
dados são expressos como número (proporção) ou mediana [intervalo interquartil], conforme apropriado

Todos os pacientes 
(n=145)

Eventos Cardiovasculares
p

Sim (n=17) Não (n=128)

Testes de laboratório pós-operatórios 

NT-proBNP, pg/ml* 1175 [587-2987] 3699 [926 -12989] 1091,5 [558 -2759] 0,01

cTnI dia 1 pós-operatório, µg/L† 0,018 [0,009-0,036] 0,049 [0,02 -0,425] 0,017 [0,008-0,032] 0,001

cTnI dia 2 pós-operatório, µg/L‡ 0,019 [0,01-0,053] 0,192 [0,059-0,686] 0,018 [0,009-0,034] < 0,001

Eventos transoperatórios

Hipotensão (pressão sistólica <100 mmHg) 93 (64,1) 10 (58,8) 83 (64,8) 0,6

Bradicardia (frequência cardíaca <50 bpm) 33 (22,8) 4 (23,5) 29 (22,6) 1,00

Hemorragia grave 19 (13,1) 6 (35,3) 13 (10,1) 0,01

Tipos de Cirurgia 0,03

Abdominal 72 (49,7) 4 (23,5) 68 (53,1)

Torácica 10 (6,9) 0 10 (7,8)

Vascular 46 (31,7) 10 (58,8) 36 (28,1)

Próstata 4 (2,8) 0 4 (3,1)

Quadril 13 (9) 3 (17,6) 10 (7,8)

* NT-proBNP- N-terminal do peptídeo natriurético tipo-B- n=142; †cTnI- Troponina I cardíaca; n=141; ‡n=138; §Hemorragia grave necessitando transfusão de sangue. 

Figura 1 - Gráfico Box/Whisker dos níveis de peptídeo natriurético tipo B N-Terminal (NT-proBNP) no pré-operatório (preOP) e pós-operatório (pós-op) em pacientes 
com e sem eventos cardíacos após cirurgia inicial. 

Livre de eventos

p=0.021 p=0.013

Livre de eventosEvento cardíaco Evento cardíaco
NT-proBNP pós-op
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A associação entre o NT-proBNP perioperatório e eventos 
cardíacos adversos maiores foi avaliada por meio de uma 
curva ROC (Figura 2). A área sob a curva foi de 0,67 (IC de 
95%: 0,52-0,82) para NT-proBNP pré-operatório. O limiar 
discriminatório ótimo para o NT-proBNP pré-operatório 
foi 917 pg/ml, obtendo-se uma sensibilidade de 65%, 
especificidade de 73%, um valor preditivo positivo de 24% 
e um valor preditivo negativo de 94%. Para o NT-proBNP 
pós-operatório, a área sob a curva foi de 0,69 (IC de 95%: 
0,54-0,84). Um limiar discriminatório de 2962 pg/mL mostrou 
as melhores taxas combinadas de sensibilidade (56,3%) e 
especificidade (78%), um valor preditivo positivo de 24,3% e 
um valor preditivo negativo de 93,3%. Os modelos, incluindo 
o Índice de Risco Cardíaco Revisado, foram caracterizados por 
um baixo poder discriminatório (estatística C = 0,61 ± 0,08) 
na predição de eventos cardíacos adversos importantes.  
A estatística C aumentou para 0,65 ± 0,08 (p = 0,39),  
0,64 ± 0,08 (p = 0,31), e 0,65 ± 0,08 (p = 0,16), quando 
os níveis pré-operatório, pós-operatório, e ambos os níveis de 
NT-proBNP foram incluídos, respectivamente. A associação de 
NT-proBNP pré e pós-operatório e eventos cardiovasculares 
é mostrada nas Tabelas 3 e 4.

A Figura 3 mostra a curva de Kaplan-Meier demonstrando 
sobrevivência livre de eventos em pacientes com níveis de  
NT-proBNP inferiores e superiores ao limiar estabelecido. 
Quando comparada pelo teste log-rank, a combinação de 
ambos os níveis pré e pós-operatório de NT-proBNP - abaixo 
ou acima do limite ideal discriminatório – de pacientes 
com ambos os resultados negativos apresentaram maiores 
taxas de sobrevida livre de eventos do que aqueles com os 
dois resultados positivos (p < 0,001) durante os 30 dias de 
acompanhamento no período pós-operatório (Figura 3C).

Análise multivariada
Intervenção coronariana percutânea prévia, doença 

arterial periférica, classe da Escala de Atividade Específica, 
cirurgia vascular, cTnI pós-operatório, grande sangramento 
transoperatório, níveis de NT-proBNP pré e pós-operatório 
foram significativamente associados com eventos cardíacos 
adversos importantes na análise univariada (Tabelas 1 
e 2). Após terem sido ajustados para o Índice de Risco 
Cardíaco Revisado, revascularização coronariana, uso  
pré-operatório de beta-bloqueadores, cirurgia vascular e níveis de  
NT-proBNP pré-operatórios por regressão logística, os níveis 
de NT-proBNP pós-operatório não estavam mais associados 
com os eventos cardíacos adversos. Na análise de regressão 
multivariada, os preditores independentes de eventos 
cardíacos adversos maiores foram o nível de NT-proBNP 
pré-operatório ≥ 917 pg / ml (OR 4,2, p = 0,011, IC 95%: 
1,38-12,62) e cirurgia vascular (OR 3,2, IC 95%: 1,06-9,53, 
p = 0,04). Variações relativas e absolutas dos níveis de NT-
proBNP pré-operatórios para os níveis pós-operatórios não 
foram significativamente associados com eventos cardíacos 
pós-operatórios na população do estudo.

Quando os pacientes foram estratificados pelo Índice 
de Risco Cardíaco Revisado e níveis de NT-proBNP pré e 
pós-operatório, o desfecho primário foi semelhante entre 
pacientes nas classes II e III. Pacientes da classe IV e níveis de 
NT-proBNP pré ou pós-operatório abaixo dos níveis ótimos 
de limiar discriminatório, apresentaram menores taxas de 
eventos do que aqueles de classe IV e NT-proBNP pré ou 
pós-operatório acima dos níveis de limiar durante o período 
de 30 dias de acompanhamento pós-operatório (p = 0,004 
e p = 0,002, respectivamente).

1 - Especificidade

AUC: 0,67 (IC 95% 0,52-0,82)

NT-proBNP preOP 
917 pg/mL NT-proBNP pós-op 

2962 pg/mL

AUC: 0,69 (IC 95% 0,54-0,84)
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Figura 2 - Curvas Características de Operação do Receptor (ROC) para os níveis de peptídeo natriurético tipo B N-Terminal (NT-proBNP) no pré-operatório (preOP) (A) 
e pós-operatório (pós-op) (B) para previsão do endpoint combinado de morte vascular, infarto do miocárdio não-fatal ou parada cardíaca não fatal após cirurgia inicial. 
AUC = área sob a curva, IC = intervalo de confiança.
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Tabela 4 - Eventos durante o acompanhamento, estratificados por níveis do peptídeo natriurético tipo B N-terminal pós-operatório

Todos os 
pacientes 
n=145 (%)

NT-proBNP* < 2962 pg/ml 
n=105 (%)

NT-proBNP* ≥ 2962 pg/ml 
n=37 (%) OR (IC95%)

Desfecho primário 17 (11,7) 7 (6,7) 9 (24,3) 4,5 (1,53 – 13,16)

Morte cardíaca 3 (2,1) 0 2 (5,4) 14,86 (0,71 – 310,96)‡

Parada cardíaca não fatal 2 (1,4) 0 2 (5,4) 14,86 (0,71 – 310,96)‡

Infarto do miocárdio não 
fatal 14 (9,7) 7 (6,7) 7  (18,9) 3,26 (1,06 – 10,05)

Desfecho secundário 29 (20) 18 (17,1) 10 (27) 1,79 (0,73 – 4,33)

Morte 10 (6,9) 4 (3,8) 5 (13,5) 3,94 (1 – 15,58)

Acidente vascular cerebral 
não fatal 5 (3,4) 5 (4,8) 0 0,24 (0,01 – 4,35)‡

Insuficiência cardíaca 
congestiva 12 (8,3) 9 (8,6) 3 (8,1) 0,94 (0,24 – 3,68)

Fibrilação atrial 7 (4,8) 3 (2,9) 4 (10,8) 4,12 (0,87- 19,37)

Revascularização coronária 1 (0,7) 1 (1,0) 0 0,93 (0,04 – 22,48)‡

Desfecho Não cardiovascular † 59 (40,7) 37 (35,2) 21 (56,8) 2,41 (1,12 – 5,17)

Morte não cardíaca 7 (4,8) 4 (3,8) 3 (8,1) 2,23 (0,47 – 10,5)

Infecção 43 (29,7) 25 (23,8) 17 (46) 2,72 (1,24 – 5,98)

Insuficiência Renal 7 (4,8) 3 (2,9) 4 (10,8) 4,12 (0,88 – 19,4)

Hemorragia grave 37 (25,5) 23 (22) 13 (35) 1,93 (0,85- 4,38)

* NT-proBNP: N-terminal do peptídeo natriurético tipo B; †Desfecho combinado de eventos não cardiovasculares: morte não cardíaca, infecções, insuficiência renal 
aguda, com necessidade de terapia de substituição renal ou hemorragia grave no pós-operatório (sangramento necessitando de transfusão de sangue); ‡ Ajustado 
adicionando de 0,5 em cada célula, se existir uma frequência de zero.

Tabela 3 – Eventos durante o acompanhamento, estratificados por níveis do peptídeo natriurético tipo B N-terminal pré-operatório

Todos os pacientes 
n=145 (%)

NT-proBNP* < 917 pg/ml 
n=96 (%)

NT-proBNP* ≥ 917 pg/ml 
n=46 (%) OR (IC 95%)

Desfecho Primário 17 (11,7) 6 (6,3) 11 (23,9) 4,71 (1,62 – 13,73)

Morte cardíaca 3 (2,1) 0 3 (6,5) 14,6 (0,7 – 275)‡

Parada cardíaca não fatal 2 (1,4) 0 2 (4,3) 10,84 (0,52 –226,29)‡

Infarto do miocárdio não fatal 14 (9,7) 6 (6,3) 8 (17,4) 3,16 (1,03 – 9,72)

Desfecho Secundário 29 (20) 13 (13,5) 15 (32,6) 3,09 (1,32 – 7,23)

Morte 10 (6,9) 2 (2,1) 7 (15,2) 8,43 (1,67 – 42,42)

Acidente vascular cerebral 
não fatal 5 (3,4) 3 (3,1) 2 (4,3) 1,41 (0,23 –8,74)

Insuficiência cardíaca 
congestiva 12 (8,3) 8 (8,3) 4 (8,7) 1,05 (0,30 – 3,68)

Fibrilação atrial 7 (4,8) 1 (1,0) 6 (13) 14,25 (1,66 – 122,21)

Revascularização coronária 1 (0,7) 1 (1,0) 0 0,68 (0,03 – 16,62) ‡

Desfecho Não cardiovascular † 59 (40,7) 33 (34,4) 25 (54,3) 2,27 (1,11-4,65)

Morte não cardíaca 7 (4,8) 2 (2,1) 4 (8,7) 4,47 (0,79 – 25,4)

Infecção 43 (29,7) 22 (23) 21 (45,7) 2,82(1,33 – 5,98)

Insuficiência renal 7 (4,8) 2 (2,1) 4 (8,7) 4,47 (0,79 – 25,4)

Hemorragia grave 37 (25,5) 19 (19,8) 17 (37) 2,37 (1,09 – 5,19)

* NT-proBNP: N-terminal do peptídeo natriurético tipo B; †Resultado combinado de eventos não cardiovasculares: morte não cardíaca, infecções, insuficiência renal 
aguda, com necessidade de terapia de substituição renal ou hemorragia grave no pós-operatório (sangramento necessitando de transfusão de sangue); ‡ Ajustado 
adicionando de 0,5 em cada célula, se existir uma frequência de zero.
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Figura 3 - Curva de Kaplan Meier para sobrevida livre de eventos estratificada 
pelos níveis de peptídeo natriurético tipo B N-Terminal (NTproBNP) pré-operatório 
(A), níveis de NT-proBNP pós-operatório (B) e combinação dos níveis de NT-
proBNP pré e pós-operatório (C), respectivamente, abaixo (-) ou acima (+) do 
limiar ótimo discriminatório durante os 30 dias do período de acompanhamento 
pós-operatório.
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Discussão
Esse estudo demonstra que a medida de NT-proBNP 

perioperatório fornece informações valiosas para estratificação 
de risco de pacientes de risco intermediário e alto submetidos 
à cirurgia não cardíaca. O nível de NT-proBNP pré-operatório 
> 917 pg/mL conferiu uma chance quatro vezes maior de 
eventos cardíacos adversos maiores em curto prazo. Pacientes 
com níveis de NT-proBNP pré e pós-operatório abaixo do 
limiar discriminatório óptimo apresentaram maiores taxas de 
sobrevida livre de eventos quando comparados com aqueles 
com ambos os resultados positivos durante os 30 dias de 
acompanhamento no período pós-operatório. No entanto, 

após o ajuste para as variáveis clínicas pré-operatórias, o maior 
preditor independente dos eventos cardíacos primários foi o 
nível de NT-proBNP pré-operatório.

Esse estudo confirma e amplia os resultados anteriores do 
NT-proBNP pré-operatório como um marcador independente 
associado com eventos cardiovasculares maiores9,13-18. 
Em contraste, o valor da determinação do NT-proBNP 
pós-operatório nesse cenário clínico ainda está indefinido. 
Como observado nesse estudo, os níveis de NT-proBNP variam 
substancialmente durante o período pós-operatório7,9,18-22. 
Os níveis de peptídeo no pós-operatório podem refletir as 
consequências das variáveis dinâmicas da anestesia exercida 
pela liberação de catecolaminas no intra-operatório e 
pós-operatório e hipercoagulabilidade induzida, o que 
poderia precipitar isquemia pós-operatória, infarto do 
miocárdio e disfunção cardíaca após cirurgias de grande porte.

Poucos estudos foram elaborados para avaliar valores 
diagnósticos e prognósticos de NT-proBNP pós-operatório 
em relação a desfechos cardíacos adversos. Estudos 
anteriores limitados a pacientes vasculares encontraram 
resultados discordantes9,23,24. Mahla e cols.9 examinaram 
218 pacientes submetidos a grandes cirurgias vasculares 
e let ivas  e  ident i f icaram um maior  aumento do  
NT-proBNP pós-operatório em pacientes que sofreram 
eventos cardiovasculares, em comparação com aqueles que 
não tinham apresentado (609 vs. 183 pg/mL). Os autores 
concluíram que um único NT-proBNP pós-operatório  
≥ 860 pg/mL poderia fornecer informação prognóstica 
adicional em comparação aos níveis pré-operatórios (taxa de 
risco hospitalar ajustada de 19,8; IC 95%: 3,4-115)9. Em um 
estudo de coorte com 144 pacientes vasculares, Goei et al. 
demonstraram que a diferença dos níveis de NT-proBNP entre 
as medições pré e pós-operatória foi o mais forte preditor 
independente de desfechos cardíacos em longo prazo (razão 
de risco ajustada 3,06, IC 95% :1,36-6,91)23. Semelhante 
ao encontrado por Rajagopalan e cols.24, o NT-proBNP 
pós-operatório foi um preditor independente de mortalidade 
entre os pacientes vasculares, mas não para eventos cardíacos 
adversos maiores.

Os resultados de nossa coorte demonstram que, apesar da 
elevação substancial de NT-proBNP pós-operatório, apenas 
medições pré-operatórias permaneceram estatisticamente 
significativas na análise multivariada. Algumas razões devem ser 
consideradas para esses resultados diferentes. Em primeiro lugar, 
os estudos anteriores avaliaram uma população com maior risco 
e incluíram pacientes mais velhos submetidos apenas à cirurgia 
vascular. Em segundo lugar, o NT-proBNP foi medido mais tarde, 
no período pós-operatório, o que poderia eliminar possíveis 
confundidores, já que os pacientes geralmente haviam deixado 
de receber terapias de infusão. Em terceiro lugar, e talvez mais 
importante, os estudos geralmente falhavam no ajuste para o 
nível de NT-proBNP pré-operatório, que é o confundidor mais 
evidente do nível de NT-proBNP pós-operatório7.

Os dados desse estudo demonstraram que as medições 
de NT-proBNP pré-operatórias têm uma função útil, 
independentemente da predição do Índice de Risco Cardíaco 
Revisado nesse cenário. Esse achado sugere que altos níveis 
basais de NT-proBNP resultantes da ativação do sistema  
neuro-hormonal cardíaco podem ser uma característica 
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unificadora em pacientes com alto risco de mortalidade 
cardiovascular ou eventos cardíacos adversos maiores. Um nível 
de pós-operatório reflete as consequências dinâmicas da cirurgia 
e da anestesia, mas o fator mais importante no pós-operatório 
para prever resultados cardiovasculares parece ser a condição 
basal dos pacientes.

Em acordo com nossos resultados, evidências sugerem 
fortemente que há uma associação independente entre níveis 
elevados de NT-proBNP pré-operatórios e maiores riscos de 
desfechos cardiovasculares perioperatórios adversos7,9,13-18,25-30, 
embora os riscos variem amplamente entre os estudos e 
haja incerteza quanto à força da associação. Uma revisão 
sistemática e meta-análise publicada recentemente tentou 
determinar se o peptídeo natriurético tipo B (BNP) ou  
NT-proBNP pré-operatórios eram preditores independentes 
de resultados cardiovasculares adversos 30 dias após a cirurgia 
não cardíaca, incluindo nove estudos e um total de 3.281 
pacientes. Todos os estudos incluídos mostraram uma associação 
estatisticamente significativa entre elevados níveis de BNP ou 
NT-proBNP pré-operatórios e vários desfechos cardiovasculares. 
Dados agrupados de sete estudos demonstraram um odds ratio 
de 19,3 (IC 95%: 8,5-43,7; I2 = 58%)6. No entanto, tem havido 
uma grande heterogeneidade entre os resultados dos estudos.

Além disso, não há um ponto de corte estabelecido para 
a definição de riscos. Estudos anteriores utilizaram diferentes 
limiares, de 201 a 1619 pg/mL9,15-18,21, para ensaios de NT-proBNP 
pré-operatórios, e 625-860 pg/mL9,24, para os ensaios de 
NT-proBNP pós-operatório, para representar valores anormais.  
O ponto de corte com base no valor mais próximo do melhor 
ponto de especificidade e sensibilidade da curva ROC, em relação 
ao desfecho primário, foi de 917 pg/mL para o NT-proBNP 
pré-operatório, e 2962 pg/mL, para os níveis pós-operatórios. 
Em contraste com outras coortes9,24, 25% dos pacientes incluídos 
nesse estudo apresentavam insuficiência renal. Os níveis de 
NT-proBNP e sua capacidade de prognóstico podem ser afetados 
pela falência renal31, embora seja importante salientar que os 
doentes com insuficiência renal progressiva teriam disfunções 
cardiovasculares relacionadas ao seu grau de função renal, o que, 
por sua vez, poderia resultar em maiores níveis de NT-proBNP32. 
Além disso, o tempo para medição do NT-proBNP pré e 
pós-operatório varia entre os estudos. É pouco provável que haja 
um limiar dicotômico que defina um valor normal ou anormal 
de NT-proBNP. É mais provável que os riscos cardiovasculares 
perioperatórios aumentem à medida que os níveis de  
NT-proBNP aumentam.

O uso de testes bioquímicos para estratificação de risco tem 
várias vantagens. Eles só exigem um exame de sangue simples, 
que está amplamente disponível nos atuais analisadores clínicos 
bioquímicos e é realizado rotineiramente em muitos hospitais. 
Além disso, esse exame pode evitar as dificuldades de uso de 
um complexo sistema de pontuação para pacientes individuais, 
e também fornece uma medida objetiva, sem o risco de uma 
potencial interpretação subjetiva de parâmetros clínicos. Um ponto 
de corte bem definido, tal como o 917 pg/mL obtido a partir da 
análise da curva ROC utilizada nesse estudo, seria fácil de utilizar 
em um ambiente clínico. É um método aparentemente rápido e 
de baixo custo para melhorar a avaliação de risco cardiovascular 
pré-operatório e facilitar intervenções específicas, que podem 
reduzir a morbidade e mortalidade.

Este estudo tem algumas ressalvas. O pequeno número 
de alguns eventos pode ter resultado em associações não-
confiáveis. No entanto, um desfecho consistente foi avaliado e 
as probabilidades ajustadas foram estatisticamente significativas. 
Modelos multivariados não foram ajustados para a classe 
funcional, uma vez que não foi possível avaliar a capacidade 
funcional da maioria dos pacientes limitados por doença arterial 
periférica. A maioria dos eventos ocorreu nos primeiros dias após 
a cirurgia, e é possível que elevados níveis de  NT-proBNP pós-
operatório sejam uma conseqüência, em vez de preditores desses 
eventos. Além disso, os resultados podem não ser aplicáveis   a 
pacientes de baixo risco e para cirurgias de emergência.

Conclusões
A determinação do NT-proBNP pós-operatório tem uma 

associação significativa com eventos cardíacos adversos 
maiores perioperatórios, mas o seu valor adicional para os 
níveis pré-operatórios na estratificação de risco de pacientes 
submetidos à cirurgia não cardíaca não foi confirmada. Uma 
medição única de NT-proBNP pré-operatório apresenta 
uma associação independente com eventos cardiovasculares 
consistentes de curto prazo, e pode fornecer informação 
prognóstica adicional para as estratégias atuais utilizadas nas 
estimativas das previsões de risco perioperatório.
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Resumo

Fundamento: A regurgitação mitral é a doença valvar cardíaca mais comum em todo o mundo. A ressonância magnética 
pode ser uma ferramenta útil para analisar os parâmetros da valva mitral.
Objetivo: diferenciar padrões geométricos da valva mitral em pacientes com diferentes gravidades de regurgitação 
mitral (RM) com base na ressonância magnética cardiovascular.
Métodos: Sessenta e três pacientes foram submetidos à ressonância magnética cardiovascular. Os parâmetros da valva 
mitral analisados foram: área (mm2) e ângulo (graus) de coaptação, altura do ventrículo (mm), altura do coaptação 
(mm), folheto anterior, comprimento posterior do folheto e diâmetro do ânulo (mm). Os pacientes foram divididos em 
dois grupos, um incluindo pacientes que necessitaram de cirurgia da valva mitral e o outro os que não.
Resultados: Trinta e seis pacientes apresentaram RM discreta a leve (1-2+) e 27 RM de moderada a grave (3-4+). 
Dez (15,9%) dos 63 pacientes foram submetidos à cirurgia. Pacientes com RM mais grave tiveram maior diâmetro 
sistólico final do ventrículo esquerdo (38,6 ± 10,2 vs. 45,4 ± 16,8, p < 0,05) e diâmetro diastólico final esquerdo 
(52,9 ± 6,8 vs. 60,1 ± 12,3, p = 0,005). Na análise multivariada, a área de coaptação foi a determinante mais forte de 
gravidade de RM (r = 0,62, p = 0,035). Comprimento do ânulo (36,1 ± 4,7 vs. 41 ± 6,7, p< 0,001), área de coaptação 
(190,7 ± 149,7 vs. 130 ± 71,3, p= 0,048) e comprimento do folheto posterior (15,1 ± 4,1 vs. 12,2 ± 3,5, p= 0,023) 
foram maiores em pacientes que precisaram de cirurgia da valva mitral.
Conclusões: Área de coaptação, ânulo e comprimento do folheto posterior são possíveis determinantes da gravidade da 
RM. Estes parâmetros geométricos podem ser usados para individualizar a gravidade e, provavelmente, no futuro, orientar 
o tratamento do paciente com base na anatomia individual do aparelho mitral (Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):571-578).
Palavras-chave: Insuficiência da Valva Mitral / fisiopatologia, Ressonância Magnética, Prolapso da Valva Mitral.

Abstract
Background: Mitral regurgitation is the most common valvular heart disease worldwide. Magnetic resonance may be a useful tool to analyze 
mitral valve parameters.

Objective: To distinguish mitral valve geometric patterns in patients with different severities of mitral regurgitation (MR) based on cardiovascular 
magnetic resonance imaging.

Methods: Sixty-three patients underwent cardiovascular magnetic resonance imaging. Mitral valve parameters analyzed were: tenting area 
(mm2) and angle (degrees), ventricle height (mm), tenting height (mm), anterior leaflet, posterior leaflet length and annulus diameter (mm). 
Patients were divided into two groups, one including patients who required mitral valve surgery and another which did not.

Results: Thirty-six patients had trace to mild (1-2+) MR and 27 had moderate to severe MR (3-4+). Ten (15.9%) out of 63 patients underwent 
surgery. Patients with more severe MR had a larger left ventricle end systolic diameter (38.6 ± 10.2 vs 45.4 ± 16.8, p<0.05) and left end 
diastolic diameter (52.9 ± 6.8 vs 60.1 ± 12.3, p= 0.005). On multivariate analysis, the tenting area was the strongest determinant of MR 
severity (r= 0.62, p=0.035). Annulus length (36.1 ± 4.7 vs 41 ± 6.7, p< 0.001), tenting area (190.7 ± 149.7 vs 130 ± 71.3, p= 0.048) and 
posterior leaflet length (15.1 ± 4.1 vs 12.2 ± 3.5, p= 0.023) were larger on patients requiring mitral valve surgery.

Conclusions: Tenting area, annulus and posterior leaflet length are possible determinants of MR severity. These geometric parameters 
could be used to determine severity and could, in the future, direct specific patient care based on individual mitral apparatus anatomy 
(Arq Bras Cardiol. 2013;100(6):571-578).

Keywords: Mitral Valve Insufficiency / physiopathology; Magnetic Resonance Spectroscopy; Mitral Valve Prolapse.

Full texts in English - http://www.arquivosonline.com.br
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Abreviações
FA - comprimento anterior do folheto 
FP - comprimento do folheto posterior
AT - ângulo de coaptação
ART - área de coaptação
ALT - altura de coaptação

Introdução
A regurgitação mitral é a doença valvar cardíaca mais 

comum no mundo. As causas mais comuns de regurgitação 
mitral incluem prolapso da valva mitral, cardiopatia isquêmica, 
cardiopatia reumática, endocardite, valvopatia induzida por 
drogas e doenças do colágeno1. Enquanto a doença reumática 
lidera como a principal causa de regurgitação mitral em países 
em desenvolvimento, a doença isquêmica é protagonista no 
ocidente e países desenvolvidos2.

O desenvolvimento de regurgitação mitral é uma 
complicação comum da cardiopatia isquêmica com 
impacto negativo sobre a sobrevida3,4. Falha na coaptação 
acompanhada de alterações segemntares por fibrose 
miocárdica são importantes mecanismos na fisiopatologia da 
regurgitação mitral isquêmica.

Anormalidades estruturais dos próprios folhetos da valva 
geralmente ocorrem de maneira secundária à cardiopatia 
reumática e disfunções do tecido conjuntivo, incluindo 
a Síndrome de Marfan, Síndrome de Ehler - Danlos e 
osteogênese imperfecta5.

O prolapso da valva mitral é outra causa importante, 
caracterizada por projeção sistólico de um ou ambos os 
folhetos da valva para o átrio esquerdo. Esta condição tem 
uma aparência única no ecocardiograma e na ressonância 
magnética cardíaca.

A ecocardiografia é bastante apropriada para descrever 
as características de valva de acordo com sua causa de 
regurgitação. A ecocardiografia transtorácica tem sido indicada 
como uma recomendação de classe I-C pelo American 
College of Cardiology (ACC) para a avaliação inicial (baseline) 
do tamanho e função do ventrículo esquerdo, tamanho 
do ventrículo direito e átrio esquerdo, pressão pulmonar 
e gravidade da doença da valva mitral, e classe IB para a 
delineação do mecanismo1 e determinação da etiologia assim 
como da gravidade da regurgitação mitral6.

Dados da literatura demonstram que a ressonância 
magnética cardíaca proporciona uma excelente correlação 
com a ecocardiografia clínica7. A mesma também foi 
reconhecida como um método apropriado para a avaliação 
das valvas nativas ou protéticas, principalmente em pacientes 
com imagens limitadas de ecocardiogramas transtorácicos ou 
transesofágicos. A resolução espacial superior da ressonância 
magnética é especialmente útil neste aspecto8. Ademais, 
a ressonância magnética cardíaca facilita a quantificação 
precisa dos volumes e fração da regurgitantes8,9. Portanto, 
a ressonância magnética cardíaca pode ser uma ferramenta 
útil na análise de parâmetros que poderiam ajudar o clínico a 
encontrar a etiologia, assim como a determinar o prognóstico 
e as melhores abordagens de tratamento.

Este estudo visa distinguir padrões geométricos da valva 
mitral em pacientes com diferentes gravidades e tratamentos 
para regurgitação de valva mitral utilizando a imagem de 
ressonância magnética cardiovascular.

Métodos

População do Estudo
Os pacientes foram encaminhados para a ressonância 

magnética cardíaca por indicações clínicas padrão e todos os 
dados do estudo foram obtidos por agrupamentos de dados 
de imagens clínicas. Ao longo de um período de 24 meses, 
63 pacientes com regurgitação mitral foram registrados neste 
estudo transversal. No período do estudo, os pacientes 
apresentavam sintomas clinicamente estáveis de insuficiência 
cardíaca congestiva de classe I, II ou III de acordo com a New 
York Heart Association. A classificação funcional de Carpentier 
foi utilizada para classificar mecanismos de regurgitação10 
valvar primária. Todos os dados foram obtidos por análise 
eletrônica de software, respeitando todos os princípios éticos 
de pesquisa. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo 
comitê de pesquisa da instituição local (R4977).

Protocolo da Imagem de Ressonância Magnética
As imagens foram obtidas utilizando um 1.5T scanner de corpo 

inteiro da General Electrics (HD Excite versão 12 GE - Milwaukee 
- WI). As imagens foram obtidas com pacientes na posição supina 
e a recepção do sinal foi realizada utilizando uma bobina cardíaca 
de 4 canais. Sequências de interesse incluíram tomadas únicas 
de Echo Planar Imaging, utilizando o monitor cardíaco com 
força gradiente máxima de 40mT e velocidade de varrimento de 
150 mT/m/ms. Os seguintes parâmetros foram utilizados: tempo 
de repetição (TR) = 9ms, tempo de eco (TE) = 4ms, ângulo de 
flip (AF) = 40 graus, espessura de corte = 8mm, número de 
excitações (NEX) = 2 - 4, campo de visão = 380 - 420mm, matriz 
128 x 128. Imagens sagitais exploratórias foram usadas para 
planejar as sequência cine (SSFP - steady state free-precession 
sequences (SSFP), without contrast administration. Geometria 
ventricular e da valva mitral foram analisadas em sequências cine. 

Medidas mitrais e ventriculares
Contornos da valva mitral e parâmetros como o 

comprimento, altura e áreas do folheto foram traçadas 
manualmente nas imagens sistólicas finais.

Os seguintes parâmetros da valva mitral foram medidos 
com base na visão das três câmaras: área de coaptação 
(ART), ângulo de coaptação (AT), altura de coaptação (ALT), 
e comprimentos do folheto anterior (FA) e folheto posterior 
(FP). O diâmetro anular e a altura ventricular foram medidos 
com base na visão de duas câmaras. (Figuras 1, 2 e 3). Os 
pacientes do estudo foram divididos em dois grupos com 
base em áreas de jato regurgitante dentro do átrio esquerdo 
(de discreta a leve: 1 a 2+ e moderada a grave: 3 a 4+)  
Os pacientes também foram divididos em dois grupos 
com base nos desfechos: um grupo foi formado com os 
pacientes submetidos à cirurgia da valva mitral e aqueles 
não submetidos à cirurgia foram incluídos no outro.
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Figura 1 – Visão das três câmaras. Regurgitação mitral de leve a moderada. A ressonância magnética cardíaca pode facilmente calcular fração e volume de regurgitação. 
A imagem sistólica final foi utilizada para medir as características mitrais geométricas tais como área de coaptação, ângulo de coaptação, altura de coaptação, assim 
como os comprimentos dos folhetos anterior e posterior.

Figura 2 – Uma visão de duas câmaras. Esta perspectiva foi utilizada para medir o ânulo mitral e altura ventricular.
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A dimensão do ânulo mitral foi obtida medindo-se a 
distância entre os pontos de fixação do folheto mitral anterior 
até a aorta e o folheto mitral posterior até a parede posterior do 
ventrículo esquerdo. A área de coaptação foi medida através 
do cálculo da área entre o plano do ânulo mitral e os folhetos 
na sístole final. Em casos de evidência de prolapso da valva 
mitral, a área de coaptação não foi calculada; nestes casos, 
foram calculadas a área de prolapso e a altura. O ângulo de 
coaptação foi calculado à cooptação dos folhetos anterior e 
posterior. O ângulo de coaptação é formado pela junção dos 
folhetos anterior e posterior.

Estatística
O objetivo de nossa análise estatística foi comparar os 

parâmetros geométricos entre os grupos de pacientes com 
diferentes gravidades de regurgitação mitral e entre os 
grupos de pacientes com tratamento cirúrgico versus não 
cirúrgico. Não houve cálculo do tamanho da amostra, pois 
a amostra foi não-probabilística. O software SPSS 16.0 foi 
usado para todas as análises estatísticas11.

As variáveis continuas foram registradas como média +/- 
desvio padrão e as variáveis categóricas como proporções. 
As variáveis foram testadas quanto à sua normalidade 
com o teste de Kolmogorov Smirnov. As variáveis foram 
comparadas usando-se um teste-t pareado e dados 
dicotômicos foram comparados pelo teste estatístico X2. 
Devido à variedade de variáveis geométricas que poderiam 
influenciar na gravidade da regurgitação mitral, foi realizada 
uma regressão múltipla. Os principais determinantes da 
gravidade da regurgitação mitral foram analisados com base 
na regressão múltipla exploratória. A variável dependente 
foi a gravidade de regurgitação mitral. Um valor de 
p < 0,05 foi considerado significante.

Resultados

Dados demográficos
A média de idade foi de 58,1 ± 14,8 anos. Trinta e três 

pacientes eram homens e 30 mulheres. De 63 pacientes 
(pts), 46 apresentaram movimento de folheto restrito durante 
a diástole ou sístole (classe III), oito apresentaram prolapso 
de folheto (classe II) e nove apresentaram regurgitação 
mitral devido à dilatação anular. A etiologia da regurgitação 
mitral secundária foi especificada como segue: 19 pacientes 
tiveram RM com etiologia isquêmica (incluindo casos de 
infarto do miocárdio e cardiopatia isquêmica inoperável), 
vinte e sete apresentaram regurgitação funcional, oito de 
prolapso da valva mitral e nove foram classificados como 
tendo outras causas tais como cardiomiopatias. Trinta e 
seis pacientes apresentaram regurgitação mitral de discreta 
a leve (1-2+) e 27 pts regurgitação mitral de moderada a 
grave (3-4+). As características da amostra estão listadas na 
Tabela 1. Dez (15,9%) dos 63 pacientes foram submetidos 
a cirurgia (seis para o reparo da valva mitral e quatro para a 
substituição da valva).

Etiologia e gravidade da regurgitação mitral
e geometria mitral

Pacientes com regurgi tação mitra l  mais  grave 
apresentaram maior diâmetro sistólico final ventrículo 
do esquerdo (38,6 ± 10,2 vs. 45,4 ± 16,8, p < 0,05) e 
diâmetro diastólico final do esquerdo (52,9 ± 6,8 vs. 60,1 
± 12,3, p = 0,005) em comparação com aqueles com 
regurgitação de classificação inferior. Não se verificaram 
outras diferenças significativas nas variáveis geométricas 
e volumes do ventrículo entre os dois grupos (Tabela 2).

Figura 3 – Visão esquemática mostrando como foram realizadas as medidas geométricas no corte três câmaras.
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Tabela 1 - Características geométricas ventriculares e mitral  medidas em sessenta e três pacientes

Média Desvio padrão

DDFVE (mm)a 56,0 10,2

DSFVE (mm)b 41,5 13,7

Fração de ejeção (%) 47,3 19,4

VDF (ml)c 219,9 89,0

VSF (ml)d 135,0 96,1

Volume sistólico (ml) 84,9 19,5

Septo (mm) 11,3 3,1

Parede posterior (mm) 8,9 2,6

Comprimento do ânulo (mm) 36,9 5,3

Altura ventricular (mm) 94,2 11,1

Ângulo de coaptação (°) 133,5 21,3

Área de coaptação (mm) 139,7 89,5

Folheto anterior (mm) 21,8 6,3

Folheto posterior (mm) 12,6 3,7

Altura de coaptação (mm) 7,2 2,7

DDFVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSFVE: diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final.

Tabela 2 - Diferenças entre pacientes com regurgitação mitral de discreta a leve e de moderada a grave

RM grau 3 e 4+ (n = 27) RM grau 1 e 2+ (n = 36)

Média Desvio padrão Média Desvio padrão valor de p

Idade (anos) 57,4 15,8 58,7 14,2 0,733

DDFVE (mm)a 60,1 12,3 52,9 6,8 0,005

DSFVE (mm)b 45,4 16,8 38,6 10,2 0,05

VDF (ml)c 241,0 110,1 202,1 63,6 0,132

VSF (ml)d 147,1 118,9 124,1 72,4 0,430

Fração de ejeção (%) 45,8 20,4 48,5 19,0 0,578

Volume sistólico (ml) 11,0 3,7 11,5 2,6 0,537

Parede posterior (mm) 8,6 3,2 9,2 2,0 0,455

Comprimento do ânulo (mm) 38,0 5,8 36,0 4,7 0,137

Altura ventricular (mm) 95,3 13,2 93,4 9,4 0,501

Ângulo de coaptação (°) 134,3 26,8 132,8 16,5 0,785

Área de coaptação (mm) 162,4 119,1 122,6 54,4 0,081

Comprimento folheto anterior (mm) 23,1 7,3 20,9 5,3 0,166

Comprimento folheto posterior (mm) 13,2 3,8 12,2 3,7 0,305

Altura de coaptação (mm) 7,7 3,5 6,8 1,9 0,198

DDFVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSFVE: diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final.
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Em relação às variáveis geométricas, na análise 
multivariada, a área de coaptação foi o determinante 
mais forte da gravidade de regurgitação mitral (r = 0,62, 
p = 0,035). Nenhuma outra variável foi identificada 
como determinante independente de gravidade de  
regurgitação mitral.

Foi observado um efeito significativo da classificação 
de grupo de Carpentier no diâmetro sistólico final do 
ventrículo esquerdo (F = 3,49, p < 0,05), fração de 
ejeção (F = 4,15, p < 0,05), ART (F = 3,49, p < 0,05), 
e AT (F = 4,12, p < 0,05).

Cirurgia e Geometria Mitral
Dez (15,9%) dos 63 pacientes foram submetidos a 

cirurgia em decorrência de sintomas, fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo ou diâmetros do ventrículo medidos por 
ecocardiografia. Como esperado, a gravidade da regurgitação 
mitral foi determinante para o tratamento cirúrgico.

O diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo 
era significativamente maior (61,7 ± 8,9 vs. 54,9 ± 10, 
p = 0,05) em pacientes submetidos à cirurgia mitral. No 
que diz respeito ao comprimento do ânulo da geometria 
mitral a medida foi significativamente maior em pacientes 
submetidos à reparo da valva mitral ou substituição da 
mesma (36,1 ± 4,7 vs. 41 ± 6,7, p < 0,001). Ademais, 
a área de coaptação (190,7 ± 149,7 vs. 130 ± 71,3, 
p = 0,048) e comprimento do folheto posterior (15,1 ± 4,1 
vs. 12,2 ± 3,5, p = 0,023) eram maiores em pacientes 
tratados por meio de cirurgia. Esta comparação entre os 
grupos cirúrgico e não cirúrgico é apresentada na Tabela 3.

Discussão
O objetivo deste estudo foi demonstrar que a ressonância 

magnética cardíaca com a sua resolução espacial precisa pode 
ser usada para determinar a geometria da valva mitral e analisar 
o seu impacto sobre a gravidade da regurgitação.

A forte influência das dimensões do ventrículo sobre o 
prognóstico em pacientes com regurgitação mitral é um fato 
bem estabelecido1.

De acordo com estudos anteriores12, nossos pacientes com 
regurgitação mitral grave apresentaram maior diâmetro sistólico 
final do ventrículo esquerdo (38,6 ± 10,2 vs. 45,4 ± 16,8, 
p < 0,05) e diâmetro diastólico final esquerdo (52,9 ± 6,8 vs 
60,1 ± 12,3, p = 0,005) em comparação com aqueles com 
regurgitação de classificação mais baixa. O papel da fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) como um importante 
fator prognóstico já foi demonstrado por estudos anteriores.  
Além disso, é um dos parâmetros utilizados para indicar a 
necessidade de uma cirurgia em pacientes assintomáticos (FEVE 
geralmente anormal com dilatação VE)1.

O papel da geometria da valva mitral tem sido recentemente 
enfatizado nos últimos anos. É cada vez mais claro que as 
medições de valvas podem trazer ainda mais informações sobre 
a etiologia, fisiologia e tratamento7.

Estudos anteriores demonstraram que o comprimento do 
folheto anterior não se correlaciona com o grau de regurgitação 
mitral em pacientes com regurgitação mitral isquêmica6.  

Por outro lado, pode ser usado como medição de referência 
para quantificar dilatação de ânulo em regurgitação mitral 
funcional13, provavelmente desempenhando um papel como 
uma determinante não direta da gravidade. Neste estudo, o FA 
não estava associado à gravidade da regurgitação mitral nem à 
indicação de tratamento cirúrgico.

No que diz respeito ao ânulo mitral foi mostrado estar 
relacionado com a severidade de regurgitação mitral em estudos 
anteriores14-17. Além do mais, foi anteriormente descrito como 
parâmetro preditivo de sucesso cirúrgico após reparo da valva 
mitral. Em uma série, foi possível prever a falha de 50% de 
uma simples ânuloplastia16. De acordo com estudos anteriores, 
aqui, o diâmetro anular maior estava associado a tratamento 
de cirurgia da valva mitral.

Até a presente data, muitos estudos têm sido publicados 
sobre medidas coaptação destacando sua importância na 
gravidade e prognóstico da regurgitação mitral. ART se 
relaciona bem com a gravidade em modelos animais18. Além 
do mais, foi demonstrado como medição para prever falha 
na ânuloplastia. Em ecocardiogramas intraoperatórios, uma 
área de coaptação maior do que 1.6cm2 mostrou predizer 
falha na ânuloplastia19 mitral. 

Em nosso estudo, a área coaptação foi maior em pacientes 
com lesões mais graves de valvas e também naqueles que foram 
submetidos a procedimento de valva mitral.

A altura de coaptação tem sido descrita como um fator 
determinante, em pacientes isquêmicos20 e tem sido repetidas 
vezes correlacionada com a gravidade da regurgitação 
mitral17,21,22. O interessante é que nossos dados não apontaram 
para ALT como determinante de gravidade em pacientes com 
regurgitação mitral.

Portanto, as características da valva mitral que desempenham 
papéis associados ao tratamento cirúrgico são: diâmetro 
anular, ART, FP. De acordo com a literatura publicada, nosso 
estudo sugere o papel consistente de ART na gravidade da 
regurgitação mitral23.

Estudos com humanos normalmente são estudos invasivos ou 
ecocardiográficos. Houve vários métodos não-ecocardiográficos 
para definir anatomia de valva mitral. Isto é especialmente 
importante, dadas as limitações da ecocardiografia 24.  
A ressonância magnética pode facilmente detalhar a anatomia 
e a geometria da valva mitral de forma não invasiva e com uma 
concordância satisfatória com a ecocardiografia14. Além disso, a 
ressonância magnética cardíaca mostrou ser concordante com 
a necessidade clínica de cirurgia da valva mitral e também é 
uma ferramenta viável para definir a etiologia da regurgitação 
mitral confirmada na cirurgia23.

Houve d iver sas  l imi tações  em nosso  es tudo.  
O número de participantes foi limitado e poucos foram 
submetidos à cirurgia mitral. A população do estudo 
foi submetida ao exame de ressonância cardíaca por 
outras indicações não especificamente a avaliação da 
valvulopatia, logo as sequências de imagem não tinham 
por propósito especifico essa avaliação, por exemplo, 
não foram realizadas sequências para analise de fluxo. 
Além disso, uma amostra não probabilística foi utilizada 
diminuindo a capacidade de fazer generalizações para a 
população em geral.
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Tabela 3 - Comparação entre os grupos de pacientes submetidos a cirurgia da valva mitral e aqueles não submetidos a cirurgia

Grupo submetido a cirurgia (n = 10) Grupo não submetido a cirurgia (n = 53)

Média Desvio padrão Média Desvio padrão valor de p

Idade (anos) 60,6 14,9 57,6 14,8 0,566

DDFVE (mm)† 61,7 8,9 54,9 10,0 0,05

DSFVE (mm)‡ 44,1 13,8 41,0 13,8 0,513

Fração ejeção (%) 52,0 15,6 46,5 20,2 0,413

Volume sistólico (ml) 9,9 2,4 11,6 3,2 0,122

VDF (ml)c 227,0 95,0 218,0 89,0 0,79

VSF (ml)d 118,0 80,0 140,0 100,0 0,53

Espessura parede posterior (mm) 8,1 3,9 9,1 2,2 0,283

Comprimento do ânulo (mm) 41,0 6,7 36,1 4,7 0,006

Altura ventricular (mm) 91,0 13,8 94,8 10,6 0,327

Ângulo de coaptação (°) 139,6 22,3 132,32 21,2 0,327

Áreas de coaptação (mm) 190,7 149,7 130,0 71,3 0,048

Comprimento folheto anterior (mm) 25,1 8,6 21,2 5,6 0,074

Comprimento folheto posterior (mm) 15,1 4,1 12,2 3,5 0,023

Altura de coaptação (mm) 6,9 4,7 7,2 2,2 0,682

DDFVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSFVE: diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo; VDF: volume diastólico final; VSF: volume sistólico final.

Em conclusão, neste estudo os diâmetros ventriculares 
esquerdos medidos pela ressonância magnética cardíaca 
mostraram ser concordantes com a ecocardiografia e a 
avaliação clínica. Medições geométricas mitrais, tais como área 
de coaptação, ânulo e comprimento de folheto posterior são 
possíveis determinantes para gravidade de regurgitação mitral. 
Se os nossos resultados forem, de fato, confirmados por outros 
estudos, pode-se argumentar que estes parâmetros geométricos 
podem ser utilizados para avaliar a gravidade e, talvez, no 
futuro, adaptados individualmente ao tratamento de pacientes 
com base na sua geometria do aparelho mitral.
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Resumo
Hipertensão resistente (HAR) é definida como a pressão 

arterial que permanece acima da meta pressórica, apesar 
do uso de três classes de anti-hipertensivos em doses 
otimizadas, sendo um deles um diurético. Além disso, 
são considerados também hipertensos resistentes os 
pacientes que usam quatro ou mais classes e possuem 
suas pressões controladas. Embora essa definição seja 
útil na categorização de um maior grupo de resistentes, 
visto esses dois subgrupos compartilharem alto risco 
cardiovascular, algumas importantes particularidades 
clínicas e fisiopatológicas necessitam ser mais bem 
avaliadas antes de resistentes controlados e não controlados 
pertencerem ao mesmo grupo. Foram comparadas 
algumas características cardiovasculares nesses dois 
subgrupos de hipertensos resistentes. Embora algumas 
semelhanças, o subgrupo HRNC apresenta fenótipos 
cardiovasculares com pior prognóstico como maior 
rigidez vascular e hipertrofia ventricular esquerda, além 
de função endotelial mais prejudicada e menor queda de 
pressão arterial no período noturno, entre outras. Frente às 
diferenças, o subgrupo HRNC está associado à maior risco 
cardiovascular, podendo ser considerado mais resistente 
ao tratamento anti-hipertensivo. Além da importância de 
melhor prevenção e tratamento da HAR com medidas de 
identificar precocemente os fatores de risco e otimizar a 
terapia farmacológica, algumas implicações clínicas devem 
ser consideradas na abordagem de pacientes controlados e 
não controlados como semelhantes ao grupo de resistentes.

Introdução
A hipertensão arterial resistente (HAR) é considerada 

aquela em que, após duas consultas consecutivas, os valores 
pressóricos mantêm-se acima da meta (140/90 mmHg), a 
despeito de tratamento não farmacológico e farmacológico 

otimizado tríplice instituído, incluindo diurético1,2. Além disso, 
foram incluídos à definição, pacientes que apresentam pressão 
arterial (PA) controlada, mas que necessitam de quatro ou mais 
classes de fármacos anti-hipertensivos1,2. Embora essa definição 
possa ser útil para abordar o grupo abrangente de hipertensos 
resistentes ao tratamento anti-hipertensivo, foram demonstradas 
que algumas importantes características clínicas diferem entre 
os subgrupos controlados (HRC) e não controlados (HRNC)3,4. 
Dessa forma, achados recentes sugerem que rigidez arterial, 
hipertrofia cardíaca, concentração plasmática de aldosterona 
elevada, hiperatividade do sistema nervoso simpático, disfunção 
endotelial, obesidade e alteração de adipocinas plasmáticas 
podem estar relacionados à causa da HAR3,5-7.

Uma vez que a hipertensão arterial é uma doença 
multifatorial e poligênica, é possível também que haja 
diferenças nos fenótipos cardiovasculares referentes aos 
subgrupos HRC e HRNC na população brasileira. Essas 
diferenças nos subgrupos alertam para melhor avaliação 
desses pacientes quando incluídos como pertencentes ao 
mesmo grupo de resistentes ao tratamento anti-hipertensivo.

Considerações gerais
De maneira geral, pode-se afirmar que a pressão arterial 

(PA) permanece elevada em hipertensos resistentes por 
causa da elevação persistente da PA sistólica (PAS)1,2. 
A disparidade no controle da PAS quando comparada com 
a PA diastólica (PAD) aumenta com a idade, chegando 
ao máximo em indivíduos com mais de 75 anos3. Dessa 
forma, conclui-se que a idade avançada é um dos principais 
fatores relacionados à dificuldade de obtenção de valores 
de PA adequados ou ditos “normais”. Paralelamente a essa 
observação, o estudo de Framingham encontrou correlação 
entre dificuldade de controle da PA e presença de níveis 
basais elevados de pressão sistólica4. Outros dois fortes 
preditores de insucesso no controle da hipertensão arterial 
são a presença de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e 
de obesidade, sendo este último mais associado à dificuldade 
de controle da PAD1,2. De maneira bastante clara, também 
as altas taxas de ingesta de sódio5, doença renal crônica 
(creatinina sérica > 1,5 mg/dL), diabetes, raça negra e sexo 
feminino completam o quadro de características clínicas 
associadas à dificuldade de “normalização” da PA1,2. 

Mais recentemente, outras condições vêm sendo 
associadas a essa síndrome, tais como: a) presença de 
lesões silenciosas e precoces6 em órgãos-alvo da doença 
hipertensiva, como a microalbuminúria7, a HVE8,9, a 
síndrome da apneia obstrutiva do sono10-13 e a síndrome 
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metabólica14. Embora para as duas últimas condições 
citadas, relações entre causa e efeito com a hipertensão 
arterial resistente (HAR), ainda não estejam totalmente 
definidas, alguns estudos têm apontado mecanismos 
comuns entre obesidade, síndrome metabólica, diabetes, 
distúrbios do sono e atividade inflamatória em hipertensos, 
de uma forma geral15,16.

Recentemente, verificou-se associação entre teste de 
screening positivo para hipercortisolismo com diabetes, 
idade avançada e padrão non-dipper em uma população 
de hipertensos resistentes17. Além disso, pacientes com 
HAR com diabetes tipo 2 (DM2) apresentam maior grau 
de disfunção autonômica associada a níveis mais elevados 
de índice de massa corporal (IMC) e níveis plasmáticos 
reduzidos de adiponectina18. Finalmente, a presença 
de níveis plasmáticos elevados de aldosterona tem sido 
apontada como relevante para o insucesso do controle da 
PA19, a qual parece estar associada à atividade simpática 
em HAR com e sem DM220, justificando a reintrodução da 
espironolactona, um antagonista de receptores de aldosterona, 
ao arsenal terapêutico anti-hipertensivo21. Entretanto, estudo 
retrospectivo recente, que comparou maiores populações de 
hipertensos resistentes controlados (HRC) e não controlados 
(HRNC), não confirmou as diferenças referentes aos níveis 
de aldosterona plasmática ou urinária22. Segundo os autores, 
esses dados sugerem que os HRNC não apresentam como 
característica excesso de aldosterona ou maior retenção 
líquida quando comparados aos HRC. Por outro lado, esses 
achados reforçam a importância das diferenças fenotípicas 
cardiovasculares como responsáveis pela não obtenção de 
níveis ideais de pressão arterial nessa condição.

Em seu conjunto, todas as características clínicas e 
laboratoriais citadas acima têm papel crucial na manutenção 
de níveis elevados de pressão arterial em certa parcela da 
população geral dos pacientes hipertensos. Essa dificuldade 
em obter-se níveis de PA adequados, mesmo frente ao 
tratamento com três fármacos anti-hipertensivos, inclusive 
um diurético, vinha sendo chamada, há mais de quatro 
décadas, indistintamente de hipertensão refratária ou 
hipertensão resistente. Mas, como recentemente relatado em 
comentário editorial23, os termos “resistente” e “refratário” 
não são sinônimos.

A introdução do conceito de HAR controlada na literatura
No entanto, em 2008, as diretrizes da American Heart 

Association (AHA) estabeleceram o termo “hipertensão 
resistente” como nomenclatura ideal e a definiu como a 
condição na qual, indivíduos hipertensos, apesar do uso 
de três anti-hipertensivos de classes diferentes, sendo 
um deles diurético, em doses plenas, e com boa adesão 
ao tratamento farmacológico e não farmacológico, não 
atingem a meta pressórica estabelecida1,2. Essa importante 
publicação também incluiu pacientes que tenham a 
pressão arterial controlada, mas necessitando quatro 
ou mais classes de anti-hipertensivos para a obtenção 
da meta, como sendo também hipertensos resistentes.  
A inclusão desses HRC foi justificada pelos autores devido 
a ter risco cardiovascular tão alto quanto os ditos HRNC, 
e porque se supõem que os mesmos tenham previamente 

sido medicados com três classes de anti-hipertensivos, 
sem sucesso, antes de passarem a tomar quatro ou mais 
classes desses fármacos.

Embora compreendendo essas razões, alguns pontos 
relevantes deveriam ter sido levantados antes da adição 
dos hipertensos controlados ao grupo de pacientes 
hipertensos que definitivamente não respondem ao 
tratamento. Como visto acima, pacientes com HAR 
não responsivos ao tratamento apresentam algumas 
características comuns como idade avançada, obesidade, 
disfunção renal, níveis elevados de aldosterona plasmática, 
distúrbios do sono e lesões silenciosas em órgãos-alvo6, 
entre outras. Por exemplo, desconhecia-se se essas 
características eram semelhantes entre os HRC e HRNC. 
Também, era desconhecido se algumas características 
fenotípicas vasculares, como, por exemplo, disfunção 
endotelial, rigidez vascular, espessura de paredes arteriais 
e pressão de pulso seriam semelhantes ou não entre eles. 
Recentemente, levando em consideração as questões 
citadas acima, comparamos algumas características clínicas 
e cardiovasculares nesses dois subgrupos de hipertensos 
resistentes. Além da simples observação de possíveis 
diferenças, as respostas a essas questões poderiam nos 
ajudar a “descobrir” o que faz os hipertensos resistentes 
(não controlados) serem refratários ao tratamento24.

Fenótipos cardiovasculares na hipertensão resistente
Estudamos24 90 pacientes com HAR que foram divididos 

em HRC (controlados, n=43) e HRNC (não controlados, 
n=47), de acordo com o AHA Statement for Resistant 
Hypertension – 2008. Todos os pacientes foram submetidos 
a avaliações de medidas de pressão de consultório, 
monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA), 
velocidade de onda do pulso arterial (VOP), ecocardiografia 
bidimensional, atividade plasmática da renina (APR) 
e concentração de aldosterona plasmática (CAP) para 
determinação da razão CAP/APR (RAR). Como esperado, 
valores elevados de PAS e PAD foram encontrados no grupo 
HRNC assim como os valores de pressão de pulso (PP).  
O IMC, CAP e RAR mostraram-se mais elevados nos HRNC. 
Além disso, a prevalência de valores elevados de RAR foi 
de 21% e 4% nos grupos HRNC e HRC, respectivamente.  
O perfil lipídico, a glicemia de jejum e o clearance de 
creatinina apresentaram valores semelhantes entre os 
dois subgrupos de indivíduos com HAR. A avaliação de 
outros fenótipos cardiovasculares nos mostrou que o 
subgrupo HRNC apresentou valores maiores de espessura 
íntima-média de carótidas e de velocidade de pulso 
carotídeo, demonstrando que os níveis não controlados da 
PA estão associados a maior espessura e rigidez de artérias 
nesses sujeitos25. A regressão linear multivariada mostrou 
que a VOP era dependente da idade em pacientes com 
HAR, mas para qualquer idade estudada, artérias mais 
rígidas foram observadas no subgrupo com HRNC. O índice 
de massa do ventrículo esquerdo (IMVE) também foi maior 
no subgrupo HRNC. A seguir, também foram analisados os 
padrões de ritmo circadiano da pressão arterial e a função 
vascular (dependente e independente do endotélio) nesses 
pacientes26. A queda na PAS e PAD no período de sono foi 
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menos pronunciada no subgrupo HRNC que nos pacientes 
com HRC assim como a vasodilatação mediada pelo fluxo 
(FMD) mostrou-se significativamente mais prejudicada 
nesse mesmo subgrupo (5,9 ±2,3% versus 7,1 ±1,5%; P 
< 0,0001). Também observamos nítida correlação entre 
redução da PA no período noturno e diminuição da função 
endotelial em ambos os subgrupos HRC e HRNC, sendo 
isso mais importante no subgrupo HRNC. Na avaliação de 
hormônios do tecido adiposo, os indivíduos com HRNC 
apresentaram níveis de leptina plasmática associados a 
elevados níveis pressóricos (PAS e PAD) e aldosterona 
quando comparados com HRC e hipertensos leve-
moderados27 (Tabela 1).

Implicações
Algumas implicações clínicas devem ser levadas em 

consideração: primeiramente, ao menos em parte, a 
prevalência de HAR no mundo ocidental não deve ser tão alta 
quanto se supõe. A inclusão dos assim chamados “resistentes 
controlados” como proposto pelo AHA Statement, em 
2008, superestimou os atuais dados de prevalência da HAR. 
Provavelmente, muitos desses HRC tomando quatro ou mais 
fármacos anti-hipertensivos não eram incontroláveis com três 
classes de anti-hipertensivos, mas foram colocados sob esse 
regime de múltiplos fármacos porque seus médicos escolheram 
a racional opção de combinar muitos anti-hipertensivos, 
em doses baixas, em vez de tentar otimizar o tratamento 

apenas aumentando as doses das drogas já em uso. De fato, 
estudo conduzido por Acelajado e cols.22. mostrou que, de 
304 pacientes encaminhados por HAR, somente 29 (9,5%) 
permaneceram refratárias ao tratamento22. 

Em segundo lugar, todas as diferenças acima apontadas 
entre os subgrupos HRC e HRNC podem constituir fatores que 
contribuem para que o subgrupo HRNC seja mais resistente ao 
tratamento anti-hipertensivo, dessa forma constituindo o substrato 
para o desenvolvimento de níveis pressóricos não controláveis. 
Esses dados sugerem que, frente às importantes diferenças aqui 
mostradas entre HRC e HRNC, este último subgrupo esteja 
exposto a maior risco cardiovascular. Nós gostaríamos de afirmar 
que essas diferenças, em seu conjunto, podem refletir um 
pior prognóstico cardiovascular para esse subgrupo, mas essa 
hipótese precisa ser testada em estudos prospectivos desenhados 
especificamente para desfechos clínicos primários.

Finalmente, a importância da identificação precoce 
desses fatores de risco na população geral de hipertensos, 
associada à adoção de mudanças rigorosas de estilo 
de vida e a instituição de tratamento farmacológico 
adequado constituem medidas óbvias para se evitar o 
aumento crescente na prevalência da HAR. Por outro lado, 
investigadores devem estar atentos ao incluírem hipertensos 
resistentes controlados em seus estudos, especialmente 
naqueles em que o objetivo for analisar a relação 
entre hipertensão resistente e polimorfismos genéticos 
relacionados à doença. Resultados negativos podem ser 

Tabela 1 – Características gerais dos subgrupos HRNC e HRC

HRNC
(n= 47)

HRC
(n= 43)

Sexo feminino (%) (n) 61,7 (29) 65,1 (28)

Idade (anos) 59 ± 7,8 56 ± 6,8

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 32 ± 2,1* 28 ± 1,5

Número de classes de anti-hipertensivos 4,9* 4,3

PA sistólica (mmHg) 171 ± 10,2* 134 ± 5,8

PA diastólica (mmHg) 105 ± 14* 81 ± 8,1

Pressão de pulso (mmHg) 68 ± 9,7* 56 ± 6,7

Índice de massa do VE (g/m2) 179 ± 49,2* 140 ± 30,1

Espessura médio-intimal da carótida (mm) 1,2 ± 0,3* 1,1 ± 0,5

CF-Velocidade de onda de pulso (m/s) 12,8 ± 0,8* 11,9 ± 1,0

Dilatação braquial mediada pelo fluxo (%) 5,9 ± 2,3* (n = 26) 7,1 ± 1,5 (n = 40)

Queda da PA sistólica (%) 1,9 ± 1,6* (n = 26) 4,9 ± 1,7 (n = 40)

Queda da PA diastólica (%) 7,5 ± 1,8* (n = 26) 10,9 ± 1,8 (n = 40)

Conc. aldosterona plasmática (ng dl-1) 24,4 ± 3,2* 19,7 ± 2,6

Ativ. de renina plasmática (ng ml-1 per h) 2,3 ± 1,1* 5,5 ± 1,1

Razão aldosterona/renina (ng dl-1 per ng ml-1 per h) 22,9 ± 8,6* 4,3 ± 3,9

Leptina (ng/mL) 38,2 ± 21,4* (n = 41) 19,6 ± 8,7 (n = 39)
HRNC: hipertensão resistente não controlada; HRC: hipertensão resistente controlada; PA: pressão arterial; VE: ventrículo esquerdo; CF: carótida femoral; *p < 0,05 
versus HRC.
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decorrentes da mistura de indivíduos com HRNC e HRC, 
o que pode reduzir a chance de se obter associações claras 
entre alguns polimorfismos e hipertensão resistente.
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Prezado editor,
Gostaríamos de tecer algumas considerações quanto 

à análise estatística dos preditores de óbito no artigo de 
Caluza e cols.1, mesmo observando sua natureza de projeto 
inicial/piloto.

Não ficou claro quais variáveis foram incluídas no modelo 
inicial e qual método foi utilizado para selecionar aquelas 
significantes no modelo ajustado final (backward, forward, 
full model ou variantes).

Em razão da boa evolução dos pacientes (mortalidade 
intra-hospitalar de 6,8%) e do tamanho amostral relativamente 
pequeno (n = 205), o número de óbitos foi baixo (n = 14). 
É um excelente resultado clínico, mas impõe cuidados na 
regressão logística. O modelo final apresentou seis variáveis 
significantes (talvez o modelo inicial contivesse ainda mais 
covariáveis), com uma relação Eventos Por Variável (EPV) 
de, no máximo, 2,3 (14/6). Uma baixa relação EPV resulta 
num modelo instável, com aumento de viés, variabilidade 
e superestimativa dos coeficientes de regressão e Intervalos 
de Confiança (IC) inverossímeis2,3. O pior cenário4 seria 
justamente com 2 a 4 EPV, ≤ 30 desfechos e baixas 
prevalência/incidência (< 10%) das variáveis preditoras 
(Acidente Vascular Cerebral – AVC – prévio [7,8%], Bloqueio 
Atrioventricular Total – BAVT – [6,8%], balão intra-aórtico – 
BIA – [5,8%] e choque cardiogênico [7,3%]).

A artéria relacionada ao infarto ocluída e o índice de fluxo 
tecidual (blush) zero na injeção inicial na artéria relacionada 
ao infarto foram variáveis inseridas paralelamente no modelo. 

Foi verificada multicolinearidade entre estas? Exceto no 
enchimento por colaterais, toda artéria ocluída terá índice 
de fluxo tecidual zero, resultando numa alta redundância, 
com redução da confiabilidade dos coeficientes de regressão 
e amplificação dos erros-padrão5.

O uso de BIA comporta-se muito mais como marcador 
de risco que propriamente fator de risco, não estando na via 
causal do desfecho analisado. Sua inclusão na análise dos 
preditores de óbito é questionável, dado o potencial para 
influenciar as demais covariáveis.

Ainda quanto ao BIA, considerando a presença da 
variável choque cardiogênico no modelo multivariável, seria 
interessante verificar se também não houve considerável 
redundância, uma vez que essa complicação é das 
principais indicações ao BIA.

Por fim, não foi feito (ou relatado) o diagnóstico (análise 
de resíduos e de influência) da regressão logística bem como 
os IC das Odds Ratio (OR ), itens fundamentais para avaliar 
o ajuste do modelo e que facilitariam a elucidação dos 
questionamentos acima.

Conforme colocado em outra Carta ao Editor, 
qualquer crítica à análise estatística desse trabalho não 
diminui a relevância da implementação de uma rede 
regionalizada de atenção ao Infarto Agudo do Miocárdio 
com Supradesnível do Segmento ST (IAMCSST). Trata-se 
de um modelo de organização do cuidado, que merece 
ser replicado pelo Brasil.
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Carta-resposta
Agradecemos as perguntas feitas1 sobre a análise estatística 

do artigo2, apropriadamente formuladas, e concordamos 
que a sistematização do tratamento do Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) com supra, em redes, é indiscutivelmente 
uma solução para propiciar melhora imediata nos resultados 
brasileiros em geral.

As preocupações colocadas são as mesmas que tivemos 
porque, como também inferido no próprio artigo, uma amostra 
de 205 casos não proporciona dados indiscutivelmente 
confiáveis. Exatamente por isso não detalhamos nem citamos 
pontos específicos da análise multivariada e da regressão 
logística. Utilizamos o programa SPSS-20 , bicaudado, 
backward, sabendo que amostra pequena, pontos fora da 
curva, modelo inapropriado e múltiplos pontos para análise 
podem eventualmente distorcer resultados nessa situação. 
O número de Eventos Por Variável (EPV) pode também 
influenciar os resultados obtidos; obtivemos Intervalos de 
Confiança (IC) muito variáveis, como, por exemplo, fração 
de ejeção com Odds Ratio (OR) de 0,90 e IC de 0,35 a 0,94, 
e blush com OR de 9,45 e IC de 1,21 a 59,45. Também 
concordamos, como colocado, que, quando estamos falando 
de Killip avançado e choque cardiogênico (balão intra-aórtico 
como marcador ) ou fluxo TIMI  baixo e blush miocárdico, 
há superposição de colinearidade e interação, cabendo ao 
condutor do estudo escolher qual item se aplica melhor à 
situação, de modo a obter o  que possui menor variabilidade 
e, portanto, maior confiabilidade, sempre havendo 

alguma interação nessa ordem de variáveis. Discordamos 
completamente (e respeitosamente), entretanto, da colocação 
de que houve baixa prevalência de eventos: como um registro 
com pacientes não selecionados, tivemos, nesta população, 
31,7% de diabéticos, 7,8% de Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) prévio, 11,2% de disfunção renal preexistente; nesta 
população ocorreu 6,8% de Bloqueio Atrioventricular Total 
(BAVT) e 7,3% de choque cardiogênico, proporção maior de 
problemas e complicações do que em muitos dos estudos 
de IAM com supra, como referido em textos de diretrizes3-6 , 
condizente com a amostra de um registro . Ocorreu, isso sim, 
que a amostra era pequena e a proporção de óbitos também.

Um fato suplementar, importante, e que nos deixa 
confiantes em relação ao publicado, é que hoje, com 620 
casos (três vezes o tamanho da amostra dos Arquivos) no 
registro, os dados de mortalidade e da análise estatística 
do artigo continuam, de modo geral, muito próximos do 
publicado. Um novo artigo, envolvendo os riscos relacionados 
com mortalidade e com análise mais detalhada, que segue o 
sugerido nas perguntas acima, já está pronto e prestes a ser 
enviado para publicação.

Atenciosamente,
Ana Christina Vellozo Caluza

Antonio Carlos Carvalho
Pelos demais autores do artigo 
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Caro Editor

Nós lemos, com grande interesse, o artigo “Postmenopausal 
Therapy Reduces Catalase Activity and Attenuates Cardiovascular 
Risk” [Terapia Pós-Menopausa Reduz a Atividade da Catalase 
e Atenua o Risco Cardiovascular], por Castanho e cols.1, no 
qual os autores investigaram a atividade da catalase sérica 
monitorando a concentração sérica de lipídeos e lipoproteínas, 
proteína de transferência de colesteril éster, substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico, nitrato e proteína C reativa 
ultra sensível em mulheres na pós-menopausa com ou sem 
terapia hormonal (TH) para determinar se a administração 
de TH na pós-menopausa influencia a produção de radicais 
livres (marcador pró-inflamatório). Eles demonstraram que 
a TH mulheres na pós-menopausa produz benéficos efeitos 
antioxidantes e antiateroscleróticos ao melhorar os perfis 
séricos de lipídios e lipoproteínas, aumentando a atividade 
da catalase sérica e atenuando a associação entre os fatores 
de risco cardiovascular e a aterosclerose precoce.

A disfunção endotelial desempenha um papel chave na 
aterogênese, uma vez que está associada a todos os atores de 
risco principais de doença cardiovascular. A ultra-sonografia 
constitui um método não invasivo para se avaliar a 
função endotelial2. A espessura da camada íntima média 
carotídea (C-IMT) é um marcador de inflamação sistêmica 
e amplamente usado como um proeminente marcador para 

as doenças cardiovasculares3. A C-IMT pode ser afetada poro 
fatores de risco cardiovascular, incluindo-se a hipertensão, 
diabetes mellitus, obesidade e tabagismo. Desde este ponto 
de vista, Castanho e cols.1 não proporcionaram, de forma 
clara, referências detalhadas de históricos médicos de 
pacientes, o que poderia haver sido bastante útil.

A dilatação mediada por fluxo (DMF) ao se inflar 
a braçadeira do esfigmonanômetro é um parâmetro 
ultra-sonográfico útil da artéria braquial para se medir 
as respostas vasculares através das variações do diâmetro 
da artéria basal induzidas pela hiperemia reativa que se 
segue ao reestabelecimento da corrente sanguínea após 
um período de oclusão vascular e apresenta um método 
fácil para e avaliar a função vascular dependente do 
endotélio4. A medição do índice tornozelo-braquial (ITB) 
é útil para se testar e diagnosticar, com precisão, a doença 
arterial periférica (DAP) e permite a iniciação oportuna 
de medidas preventivas. Quando o ITB é < 0,9 ou >1,3, 
a DAP é provável5. A C-IMT também pode afetar a  DAP. 
Por esta razão, o estudo presente seria mais forte se os 
autores houvessem proporcionado informações relativas 
à DAP em potencial.

Finalmente, a C-IMT só, sem outros marcadores inflamatórios, 
não pode fornecer informações suficientes aos médicos no que 
se refere à inflamação endotelial no paciente. Desta forma, em 
estudos posteriores, propomos que a C-IMT deva ser avaliada 
juntamente com outros marcadores inflamatórios séricos, tais 
como DMF e ITB, posto que os mesmos podem ser monitorados 
rapidamente, de modo confiável e não invasivo - a um baixo 
custo - para se identificar os estágios iniciais da aterosclerose. 
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Dados clínicos: Imediatamente após parto cesário 
ocorreu apneia em neonato eutrófico e, após ventilação 
respiratória manual, surgiu enfisema intersticial difuso 
pulmonar, com insuficiência respiratória e necessidade de 
intubação endotraqueal, com conhecido diagnóstico prévio 
de estenose aórtica estabelecido no quinto mês de gestação. 
Transferido ao nosso serviço apresentava-se com saturação 
normal e insuficiência cardíaca acentuada.

Exame físico: Em respiração assistida, acianótico, 
extremidades frias, pulsos diminuídos nos quatro membros. 
Peso: 2.800 g. Altura: 48 cm. Pressão arterial do membro 
superior direito (PAMSD): 78/52-61 mmHg. Pressão arterial 
do membro superior esquerdo (PAMSE) = 73/40-51 mmHg. 
Pressão arterial do membro inferior direito (PAMID) = 56/25-
35 mmHg. Frequência cardíaca (FC): 132 bpm. Frequência 
respiratória (FR): 30 rpm. Saturação O2 = 96%. A aorta não 
era palpada na fúrcula.

No precórdio, o ictus cordis não era palpado e havia impulsões 
sistólicas nítidas na borda esternal esquerda e epigástrio. As bulhas 
cardíacas eram hiperfonéticas e auscultava-se sopro sistólico 
discreto, de intensidade +/++, timbre rude, na área aórtica 
e borda esternal esquerda, sem frêmito. Sopro sistólico suave 
na área mitral irradiava-se para a axila, com intensidade ++.  
O fígado era palpado a 3 cm da reborda costal direita.

Exames complementares
Eletrocardiograma (Figura 1) mostrava ritmo juncional e 

sinais de sobrecarga de cavidades esquerdas. Complexos RS 
em V1 e rsR´ em V6, com onda T positiva em V1 e onda P 
negativa nas precordiais. Eixo elétrico da onda P (AP): +200o. 
Eixo elétrico do complexo QRS (AQRS): +70o. Eixo elétrico 
da onda T (AT): +80o.

Radiografia de tórax mostra área cardíaca aumentada à 
custa do arco ventricular esquerdo e atrial direito com trama 

vascular pulmonar aumentada por congestão venocapilar 
pulmonar (Figura 1).

Ecocardiograma (Figura 2) mostrou estenose anulovalvar 
aórtica acentuada (3,7 mm), hipoplasia da aorta ascendente 
(3,6 mm), cavidades esquerdas muito dilatadas com 
fibroelastose endocárdica e disfunção acentuada do ventrículo 
esquerdo (FE = 25%), insuficiência mitral também acentuada 
com válvulas espessas, com prolapso da anterior. Grande canal 
arterial (6,4 mm) permitia passagem de sangue da direita para 
a esquerda em direção, principalmente, à aorta descendente, 
com discreto fluxo retrógrado para o arco aórtico. As medidas 
eram em ventrículo direito (VD) = 9, ventrículo esquerdo 
(VE) = 24, átrio esquerdo (AE) = 17, aorta (Ao) = 3,6, valva 
tricúspide (VT) = 9, valva mitral (VM) = 11,5, valva pulmonar 
(VP) = 9, valva aórtica (VAo) = 3,7, TP = 11, AP = 3,7 
delta D = 16%. Os septos atrial e ventricular eram íntegros.  
O gradiente de pressão VE-Ao era de 18 mmHg, croça = 6, 
AoDesc = 9 mm.

Diagnóstico clínico: Estenose aórtica anulovalvar 
crítica, hipoplasia da aorta ascendente, insuficiência mitral 
acentuada com disfunção ventricular esquerda, fibroelastose 
endocárdica, canal arterial com fluxo reverso de sangue em 
comportamento hemodinâmico semelhante ao da hipoplasia 
do coração esquerdo. 

Raciocínio clínico: Os elementos clínicos eram compatíveis 
com o diagnóstico de quadro congestivo similar ao encontrado 
na hipoplasia do coração esquerdo, com manutenção do 
débito cardíaco através de fluxo reverso pelo grande canal 
arterial, em face de hipertensão pulmonar decorrente de 
insuficiência valvar mitral. A estenose aórtica crítica era 
responsável pelo sopro cardíaco discreto na área aórtica. 
A sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma e 
a cardiomegalia completavam o quadro. Esses elementos 
diagnósticos foram confirmados pelas imagens demonstradas 
pelo ecocardiograma.

Diagnóstico diferencial: O quadro de descompensação 
clínica precoce é também encontrado em outras cardiopatias 
congênitas obstrutivas, como na estenose mitral, na interrupção 
do arco aórtico e na própria hipoplasia do coração esquerdo.     

Conduta: Em face da repercussão da obstrução na valva 
aórtica e na aorta ascendente, com consequente disfunção do 
ventrículo esquerdo, acrescido de fibroelastose endocárdica, 
insuficiência mitral acentuada e sem comunicação 
intercavitária, considerou-se que o quadro clínico de 
insuficiência cardíaca exagerada pudesse se agravar mais ainda 
com qualquer tipo de intervenção cirúrgica ou percutânea, 
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Figura 1 - O eletrocardiograma salienta, além do ritmo juncional, a acentuada sobrecarga das cavidades esquerdas, e a radiografia de tórax mostra aumento da área 
cardíaca e da trama vascular pulmonar.

Figura 2 - O ecocardiograma salienta acentuado aumento das cavidades esquerdas, com septos atrial e ventricular desviados para a direita, em A e B, e regurgitação 
mitral acentuada em A; anel aórtico e aorta ascendente pequenos, em B e C, e grande canal arterial em comunicação com aorta descendente em D.
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dada a instabilidade clínica exagerada. Preferimos por 
isso manter o paciente sob uso de droga vasoativa com 
prostaglandina E1, diurético e suporte respiratório até se 
poder executar transplante cardíaco. No entanto, a evolução 
clínica prolongada precipitou a realização da abertura do 
septo atrial e da bandagem pulmonar, com óbito imediato. 

Comentários: A estenose aórtica acentuada na vida fetal 
pode evoluir tanto para agravamento maior ainda do quadro, 
com óbito fetal, como desencadear aspectos anatômicos 
habitualmente encontrados na hipoplasia do coração 
esquerdo ou, ainda, o baixo débito neonatal por obstrução 
aórtica. Em ambas as situações, o quadro dependente da 
hipertensão pulmonar para manter o débito cardíaco através 
do canal arterial se mostra acentuadamente suscetível a 
agravamento súbito. Conduta mais conservadora, como 

a colocação de stent no canal arterial com bandagem das 
artérias pulmonares, poderia nesse caso não ser efetiva em 
face da acentuada disfunção do ventrículo esquerdo, com 
insuficiência mitral e consequente perpetuação de quadro 
congestivo pulmonar. Outra conduta, como a abertura 
da comunicação interatrial, poderia causar diminuição 
da hipertensão pulmonar com consequente baixo débito 
cardíaco; daí a necessidade conjunta da feitura da 
bandagem pulmonar. A correção da insuficiência mitral não 
melhoraria a disfunção ventricular, e a abertura da valva 
aórtica não surtiria fluxo anterógrado adequado, em vista 
também da disfunção ventricular. Em face desse aspecto 
anatomofuncional preferiu-se a adoção de conduta radical, 
como o transplante cardíaco, não realizado pela dificuldade 
de obtenção de doador nessa idade.
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Introdução
A dissecção acidental do tronco da artéria coronária 

esquerda (TCE) é uma das complicações mais temidas pelo 
cardiologista intervencionista, cuja ocorrência pode ter 
consequência grave se não diagnosticada e tratada prontamente 
com a revascularização miocárdica. A incidência da dissecção 
ocasionada pelo cateter é menor que 0,1%, elevando-se para 
1,05% em pacientes com lesão obstrutiva do TCE1-4. 

A realização de intervenção percutânea imediata com 
implante de stent parece ser a medida apropriada para 
tratamento de dissecção acidental do TCE de moderada/
grande extensão, como demonstrado no presente caso.

Relato do caso
Mulher de 72 anos é atendida no pronto-socorro com 

história de cansaço aos esforços moderados, com início há 
uma semana, e dor precordial opressiva, em repouso, sem 
irradiação, com duração de 10 minutos. A pressão arterial era de 
110/70 mmHg, a frequência cardíaca de 90 bpm e a saturação 
de oxigênio 91%. A ausculta cardiopulmonar estava normal. 
Apresentava como fator de risco para doença arterial coronária: 
dislipidemia. Relata tratamento cirúrgico para melanoma e 
uso de sertralina 50 mg ao dia para tratamento de depressão.

O eletrocardiograma de repouso revelou ritmo sinusal e 
inversão de onda T de V4-V6. O ecocardiograma transtorácico 
mostrou alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo (VE) 
e fração de ejeção de 68%. O teste de esforço, submáximo, 
realizado há três meses da internação, foi sugestivo de 
isquemia miocárdica. Foi, então, indicada a coronariografia.

A coronariografia foi realizada pela técnica radial (introdutor 
e cateteres 6F) e na primeira injeção de contraste não foram 
observadas lesões obstrutivas (Figura 1A). Na segunda injeção 
de contraste se observou imagem de dissecção na porção 

inicial e média do TCE (Figura 1B). A paciente não referiu 
queixas. Foi medicada com 600 mg de clopidogrel e, devido 
ao aspecto da dissecção, optou-se pelo implante de stent 
DRIVER (Medtronic-AVE, Santa Rosa, CA, USA) 4,0x12 mm, 
liberado com 20 atm, seguido de pós-dilatação com balão 
não complacente (Quantum, Bostom Scientific Inc, Natick, 
USA) 4,5x12 mm com 20 atm (Figuras 1 C, D e E). No controle 
angiográfico imediato pós-implante verificou-se que o stent 
expandido migrou para o corpo do cateter-guia (Figura 1F). 
Foi então realizado o implante de outro stent DRIVER 
(Medtronic-AVE) 4,0x18 mm no TCE com 20 atm, seguido 
de pós-dilatação com balão semicomplacente 5,0x12 mm 
(Quantum, Bostom Scientific Inc, Natick, USA) com 12 atm. 
O controle angiográfico final mostrou stent com aspecto de 
implante ótimo no TCE (Figuras 2 A, B e C).

O stent expandido no corpo do cateter-guia migrou até a 
artéria braquial direita, onde foi implantado com sucesso com 
balão 5,0x12 mm com 8 atm (Figuras 2 D e E). A arteriografia 
braquial direita pós-implante mostrou aspecto de implante ótimo, 
sem sinais de dissecção e fluxo TIMI 3 (Figura 2 F). Após o término 
do procedimento foram realizadas coronariografia direita, que 
mostrou artéria isenta de obstruções, e ventriculografia esquerda, 
que mostrou ventrículo esquerdo normal.

A paciente foi transferida para a Unidade Coronária 
(Uco) e medicada com ácido acetilsalicílico, 100 mg ao 
dia, clopidogrel, 75 mg ao dia, atorvastatina, 20 mg ao dia, 
atenolol, 50 mg ao dia, e enoxaparina, 60 mg subcutânea 
de 12 em 12 horas. A paciente evoluiu sem complicações e 
recebeu alta da Uco no quarto dia de internação. No processo 
de desenvolvimento não apresentou elevação de marcadores 
de necrose nem alterações eletrocardiográficas. Foi transferida 
para a enfermaria, onde permaneceu assintomática, e recebeu 
alta hospitalar após três dias.

A paciente foi reavaliada clinicamente após dois meses do 
implante de stent no TCE e permanecia assintomática.

Discussão
O presente caso se diferencia dos casos relatados 

de dissecção do TCE na literatura médica devido ao 
deslocamento do stent implantado no TCE para o cateter-guia 
na pós-dilatação, assim como pela solução de implante do 
stent deslocado para o cateter-guia na artéria braquial direita.

A hipertensão arterial, extensa aterosclerose, síndrome de 
Marfan, valva aórtica bicúspide ou unicúspide e necrose cística 
da média são condições clínicas que predispõem à dissecção DOI: 10.5935/abc.20130119
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Figura 1 - A: TCE sem dissecção (seta), B: TCE com dissecção (seta), C: Implante de stent Driver 4,0x12 mm no TCE, D: Pós-implante imediato, E: Pós-dilatação com 
balão 4,5x12 mm, F: Deslocamento do stent.

Figura 2 - A: Implante de stent Driver 4,0x18 mm no TCE, B: Pós-dilatação com balão 5,0x12 mm, C: Resultado final, D: Deslocamento do stent para o corpo do cateter, 
E: Implante de stent na artéria braquial direita, F: Resultado final.
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do TCE. A ulceração de placa aterosclerótica pode servir como 
ponto de entrada para o fluxo sanguíneo pulsátil5.

A dissecção acidental do TCE resulta de lesão da parede 
arterial durante: manipulação excessiva e descuidada do 
cateter; troca de cateteres por outros de curvatura maiores 
ou de diferentes formas (Amplatz), para superar dificuldades 
na cateterização do TCE pela sua localização não usual na 
raiz da aorta; injeção vigorosa de contraste com o cateter em 
posição não coaxial; utilização de cateteres com ponta dura 
e entubação profunda do cateter1,4.

O presente caso foi realizado por um cardiologista 
intervencionista experiente, via radial, com cateter diagnóstico 
6F com ponta macia (Merit Medical Systems, South Jordan, 
Utah), sem dificuldades na cateterização da artéria coronária 
esquerda, que se apresentava sem aterosclerose aparente, e o 
provável mecanismo da dissecção foi a injeção de contraste 
com a ponta do cateter em posição não coaxial.

Ocorreu um deslocamento do stent implantado no TCE na 
pós-dilatação com balão curto (12 mm) não complacente para 
o corpo do cateter-guia. O deslocamento pode ser secundário 
a angulação coronária acentuada, calcificação coronária, 
subdimensionamento do stent, pré-dilatação coronária 
inadequada e stent direto. No caso atual, a provável explicação 
para o deslocamento foi a utilização de stent com relação 
diâmetro do stent/diâmetro do vaso < 1, por indisponibilidade 
de medida maior, não se obtendo aposição total do stent às 
paredes do vaso com consequente deslizamento do stent 
durante a pós-dilatação para o corpo do cateter-guia. O 
implante do stent deslocado na artéria braquial direita evitou 
a necessidade de retirada cirúrgica do stent, uma vez que o 
mesmo estava expandido, impossibilitando sua retirada via 
introdutor radial.

Na dissecção acidental do TCE o quadro clínico pode 
variar, na dependência do fluxo anterógrado, de pacientes 
assintomáticos com fluxo TIMI 3 hemodinamicamente estáveis 
a choque cardiogênico com oclusão total da artéria coronária 
esquerda. A estratégia de tratamento pode ser conservadora, 
com intervenção coronária percutânea ou cirurgia de 
revascularização miocárdica, de acordo com o quadro clínico5. 
A princípio, nos pacientes hemodinamicamente estáveis, com 
dissecção de pequena extensão e sem comprometimento do 
fluxo coronário, pode ser tomada uma conduta expectante5. Ao 
contrário, em pacientes com instabilidade hemodinâmica e nos 
quais ocorreu envolvimento da aorta de 40 mm ou mais a partir 
do óstio coronário, há indicação de intervenção5,6,7. No entanto, 
mesmo em pacientes assintomáticos, hemodinamicamente 
estáveis e com fluxo TIMI 3, pode ocorrer deterioração 
rápida do quadro clínico pela progressão da dissecção com 
comprometimento do fluxo ou formação de trombo local, 

situação que exige revascularização rápida via intervenção 
percutânea ou cirúrgica. O uso do balão intra-aórtico pode 
servir para estabilizar o paciente em situações de choque, mas 
é obviamente contraindicado na presença de dissecção aórtica 
concomitante8.

A intervenção coronária percutânea imediata com implante 
de stent parece ser uma alternativa apropriada à cirurgia de 
revascularização miocárdica em caso de dissecção iatrogênica 
do TCE pela sua rapidez e eficácia no tratamento3,9. Não 
temos dados na literatura médica para inferir a vantagem 
do stent farmacológico sobre o convencional nessa situação, 
principalmente nos casos em que a coronariografia mostra 
aspecto normal das artérias coronárias.

A evolução tardia, 12 a 30 meses, em pequenas séries de 
pacientes com dissecção iatrogênica do TCE, mostrou taxas de 
sobrevida de aproximadamente 90% e de reestenose aos seis 
meses variando de 0 a 30%3,9,10. Ressaltamos a importância de 
controle clínico rigoroso e a realização de controle angiográfico 
aos seis meses pós-implante de stent convencional, devido à 
possibilidade de a manifestação clínica da reestenose em TCE 
ser a morte súbita.

Conclusão
O implante de stent coronário é uma alternativa apropriada 

para o tratamento de dissecção acidental do TCE e o seu 
subdimensionamento em relação ao diâmetro do TCE pode 
levar ao deslocamento do stent na pós-dilatação.
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Relato do Caso
Um homem de 64 anos foi internado em nossa instituição em 

7 de novembro de 2011, queixando-se de dor torácica por esforço 
no ano anterior. Histórico: hipertensão por mais de 10 anos, 
maior pressão arterial 215/115mmHg, 30 anos de tabagismo, 
10 cigarros por dia. O ECG na admissão mostrou: derivações 
II, III, AVF aumentada, formação de ondas (Q) pequenas no 
eletrocardiograma (ECG), depressão do segmento ST de 0,05mv, 
inversão da onda T. Diagnóstico de admissão: 1) infarto do 
miocárdio inferior antigo, angina instável, insuficiência cardíaca 
crônica (ICC) classe II da New York Heart Association (NYHA). 
2) Hipertensão classe III. Cateterismo cardíaco, através da artéria 
radial direita: artéria coronária esquerda sem estenose, artéria 
descendente anterior esquerda (DAE) média com 50% e distal 
com 60% de estenose. A artéria proximal circunflexa esquerda (Cx) 
mostrou estenose de 50-60%, estenose difusa da porção média de 
90%. Duas vias de circulação colaterais também foram observadas: 
DAE para o ramo septal para artéria coronária direita (ACD), com 
formação de circulação colateral do miocárdio limitada; porém, a 
circulação colateral epicárdica da Cx para o ramo atrial esquerdo 
para ACD, mostrava bom suprimento colateral (Figura 1 A).  
A angiografia coronária direita seletiva não conseguiu encontrar 
a abertura para a ACD; a angiografia não-seletiva sugeriu que 
a abertura da ACD poderia estar totalmente obstruída ou a 
origem era anormal (B). Como o paciente recusou a cirurgia de 
revascularização coronária, decidiu-se por utilizar uma técnica de 
inserção retrógrada do fio-guia utilizando um dispositivo “Memory 
Snare” da Shangai Shape Memory Alloy Co. Ltd., China. Um 
cateter guia 7F EBU3.75 foi colocado através da artéria femoral 
direita, até o óstio da coronária esquerda. Foi realizada uma 
angiografia super-seletiva com a utilização de um micro-cateter 
“Finecross”. O ramo septal não mostrou boa circulação colateral 
para a coronária direita distal (C). A injeção mostrou bom fluxo 
colateral para a ACD (D, E). O Finecross foi trocado por um 

cateter Abbot Vascular Pilot 150 e inserido pela via retrógrada 
através da oclusão coronária proximal direita, seguindo uma rota 
anômala até a aorta ascendente, onde ele poderia ser capturado 
pelo dispositivo “Memory Snare”. Em seguida, um cateter guia 
JR4.0 foi colocado através da artéria radial direita e enviado para 
o seio coronário direito; a angiografia mostrou origem anômala 
das aberturas coronárias direitas (F). O mesmo cateter guia JR4.0 
foi então usado para implantar o dispositivo “Memory Snare”. 
O fio-guia Pilot 150 foi então ligado a um fio de extensão.  
O dispositivo “Memory Snare” foi utilizado para capturar o 
Pilot150 retrógrado no interior do cateter guia JR4.0 (Figura 2, 
Painel G) e puxá-lo para fora do corpo através a artéria radial 
(Figura 2, Painel H). Anterógrado ao longo do fio guia Pilot 150, 
foi inserido um cateter balão PTCA 2.0 × 20 milímetros e utilizado 
para aumentar a estenose da ACD (Figura 2, Painel I); a angiografia 
identificou a abertura anormal da ACD no seio da coronária 
esquerda. Também era visível a estenose em todo o comprimento 
da ACD (Figura 2, painel J). Foram implantados stents Partner 
eluidores de rapamicina na artéria coronária direita distal, média 
e proximal, respectivamente (Figura 2, painel K); a angiografia 
pós-operatória mostrou boas imagens da ACD com fluxo TIMI 
grau 3, sem estenose residual nos stents (Figura 2, painel E).

Apenas 10 a 20% das intervenções coronárias percutâneas 
(ICP) envolvem lesões de oclusão crônica total (OCT). Esse 
é o tipo mais desafiador de doença arterial coronária e tem 
sido chamado de o “último bastião a ser conquistado pelos 
cardiologistas intervencionistas”1,2. O paciente selecionado foi 
submetido a uma angiografia aórtica não seletiva sugerindo 
oclusão da ACD ou a presença de uma origem ostial anômala. 
Portanto, uma técnica retrógrada de fio-guia foi tentada. Ao 
contrário de outras técnicas recentemente desenvolvidas3, não 
havia nenhum caminho anterógrado claro disponível para atingir 
a OCT. Nesse caso, nós encontramos uma maneira de capturar 
o fio retrógrado da aorta ascendente usando um dispositivo 
“Memory Snare”, da Shangai Shape Memory Aloy Co. Ltd., 
China, e estabelecer uma via anterógrada para colocação de 
stents para restaurar o fluxo sanguíneo. Em nosso conhecimento, 
esse é o primeiro caso relatado de uso de uma técnica retrógrada 
de fio-guia com um dispositivo “Memory Snare” em uma oclusão 
coronária crônica total de origem anômala.
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Figura 1 - A: boa circulação colateral da esquerda para a ACD. B: A angiografia não-seletiva: nenhuma imagem da ACD. C: injeção dentro do ramo septal. D: Injeção 
na artéria circunflexa - ramo atrial esquerdo. E: Bom fluxo colateral do ramo atrial esquerdo para a ACD. F: Angiografia do seio coronário direito mostrou variação de 
abertura da ACD.

Figura 2 - G: Captura reversa retrógrada do fio-guia com “Memory Snare”. H: O fio retrógrado foi retirado através do “Memory Snare”. I: Avançando o cateter balão ao 
longo do fio-guia para ampliar as lesões. J: ACD Ostial no seio coronariano esquerdo. K: Implantação do stent na ACD. L: angiografia pós-operatória.
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Resumo
A aterotrombose e suas complicações correspondem, 

hoje, à principal causa de mortalidade no mundo todo, 
e sua incidência encontra-se em franca expansão.  
As plaquetas desempenham um papel essencial na 
patogênese dos eventos aterotrombóticos, justificando a 
utilização dos antiagregantes plaquetários na prevenção 
dos mesmos. Desse modo, é essencial que se conheça o 
perfil de eficácia e segurança desses fármacos em prevenção 
primária e secundária de eventos aterotrombóticos. Dentro 
desse contexto, a presente revisão foi realizada com o 
objetivo de descrever e sintetizar os resultados dos principais 
ensaios, envolvendo a utilização de antiagregantes nos dois 
níveis de prevenção, e avaliando a eficácia e os principais 
eventos adversos relacionados à terapia.

Introdução
A aterotrombose associa-se a uma série de complicações, 

sendo as mais importantes a Doença Arterial Coronariana 
(DAC), cujas principais manifestações são a angina 
instável e o Infarto Agudo do Miocárdio (IM), com ou sem 
elevação do segmento ST; o Acidente Vascular Encefálico 
Isquêmico (AVEi) e o ataque isquêmico transitório, 
além da Doença ARterial Obstrutiva Periférica (DAOP)¹.  
Tais complicações correspondem, hoje, à principal causa 
de mortalidade no mundo todo, estimando-se que tenham 
sido responsáveis por 17,3 milhões de óbitos em 2008, 
sendo 80% dessas mortes em países de baixa e média 
renda. Segundo projeções da Organização Mundial 
da Saúde, em 2030, cerca de 23,6 milhões de pessoas 
morrerão anualmente, somente devido a complicações 
cardiovasculares². Devido ao papel chave desempenhado 
pelas plaquetas na patogênese de eventos aterotrombóticos, 
a utilização de antiagregantes plaquetários é essencial na 

prevenção primária e secundária de tais eventos. Os fatores 
de risco associados ao desenvolvimento desses eventos 
estão intimamente associados à exacerbação da ativação 
plaquetária que, por sua vez, favorece a formação de 
agregados plaquetários e geração de trombina, resultando 
em trombos ricos em plaquetas (trombos brancos). Dessa 
forma, o uso de antiagregantes plaquetários tem sido 
benéfico na prevenção primária e secundária de eventos 
mediados por trombos.

As características dos principais antiagregantes plaquetários 
utilizados na prática clínica e em fase de estudos estão 
descritos na Tabela 13-9, e as proteínas de membrana com as 
quais eles interagem e as vias metabólicas nas quais atuam 
são ilustrados Figura 110.

Antiagregantes plaquetários como prevenção primária 
O Ácido Acetilsalicílico (AAS) é o antiplaquetário mais 

comumente utilizado na prevenção primária de eventos 
cardiovasculares decorrentes da aterotrombose, e seu uso 
em indivíduos com moderado risco de doença cardíaca 
coronariana e como prevenção primária em indivíduos 
idosos é recomendado por diversas diretrizes. No entanto, a 
eficácia e a segurança da terapia com AAS, para prevenção 
primária, ainda geram controvérsias, pois os dados da 
literatura não demonstram eficácia tão pronunciada quanto 
na prevenção secundária11.

Seis ensaios clínicos randomizados avaliaram os 
benefícios e os riscos da utilização de AAS em doses baixas 
na prevenção de DCV. As descrições e os resultados desses 
ensaios estão resumidos na Tabela 211-13.

Meta-análise de seis ensaios clínicos realizada pela 
Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration12 relatou que 
o uso de AAS em prevenção primária proporcionou uma 
redução de 12% na ocorrência de eventos cardiovasculares 
sérios (0,51% nos pacientes tratados com AAS contra 0,57% 
no grupo controle, por ano; p = 0,0001), principalmente 
devido à redução na incidência de infarto do miocárdio 
(0,18% contra 0,23% por ano; p < 0,0001). A redução na 
incidência de AVE (0,20% contra 0,21% por ano; p = 0,4) 
não foi significativa, nem o aumento na incidência de AVE 
hemorrágico (0,04% contra 0,03% por ano; p = 0,05). 
A mortalidade por DCV como um todo não foi alterada 
(0,19% contra 0,19% ao ano; p = 0,7)12. 

Segundo a meta-análise da ATT Collaboration12, como 
resultado dos estudos, não há evidência sólida que justifique 
o uso de AAS em prevenção primária, principalmente devido 
ao risco dos efeitos adversos (principalmente a hemorragia 
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Tabela 1 - Principais antiagregantes plaquetários disponíveis para utilização e em fase de teste

Fármaco Mecanismo de ação Dose Via de administração Meia-vida Eliminação Principais reações 
adversas

AAS

Inibe a enzima COX-1 
nas plaquetas, levando 
à redução na síntese 

de TXA2, potente 
agonista da agregação 

plaquetária

50-100 mg/dia Oral 15-20 minutos Hepática, por desacetilação a 
ácido salicílico

Sangramentos, erosão 
gastrintestinal

Ticlopidina

Inibição dos receptores 
de ADP (receptores 

P2Y12) na superfície das 
plaquetas, resultando em 

inibição da agregação 
plaquetária

250 mg/dia Oral 24-36 horas

Hepática, por metabolização 
por enzima do citocromo 

P450 (CYP2CD19), dando 
origem a um metabólito ativo

Sangramentos, 
neutropenia

Clopidogrel Semelhante à 
ticlopidina

Dose de ataque de 
300 mg; dose de 

manutenção diária 
de 75 mg

Oral 8 horas 
(metabólito ativo)

Hepática, por metabolização 
por enzimas do citocromo 
P450 (CYP3A5/2CD19), 

dando origem a um 
metabólito ativo

Sangramentos

Prasugrel Semelhante à 
ticlopidina

Dose de ataque 
de 60 mg; dose de 
manutenção diária 

de 10 mg

Oral 7 horas 
(metabólito ativo)

Hepática, por metabolização 
por enzima do citocromo P450 

(CYP3A4), dando origem a 
um metabólito ativo

Sangramentos

Dipiridamol

Inibe a enzima 
fosfodiestarese no 

interior das plaquetas, 
aumentando assim 
os níveis de AMPc 
intracelulares que 

impedem a agregação 
plaquetária por inibir a 

liberação do  
Ca2+ intracelular

300-400 mg/dia Oral 10 horas Hepática, com recirculação 
êntero-hepática Sangramentos, cefaleia

Abciximab

Inibe a GPIIbIIIa, 
proteína de membrana 

responsável pela 
agregação entre 
as plaquetas via 

fibrinogênio

Bólus de 0,25 mg/kg, 
seguida de infusão de 
0,125 µg/kg/minuto, 
por 12 horas ou mais

Endovenosa 30 minutos
Catabolismo ou degradação 

proteolítica, com mínima 
excreção renal

Sangramentos

Ticagrelor Semelhante à 
ticlopidina

Dose de ataque de 
180 mg; dose de 

manutenção de 90 mg 
duas vezes ao dia

Oral 6-13 horas Hepática, dando origem a um 
metabólito ativo

Sangramentos, 
aumento na incidência 

de dispineia

Elinogrel Semelhante à 
ticlopidina

Os estudos 
envolvendo este 

fármaco demonstram 
que doses de até 

60 mg são toleradas

Oral, endovenosa 12 horas Hepática, renal e fecal

Pode haver reações 
alérgicas em 

pacientes sensíveis às 
sulfonilureias

Cangrelor Semelhante à 
ticlopidina 4 µg/kg/minuto Endovenosa < 9 minutos Desfosforilação (no plasma)

Sangramentos, 
aumento na incidência 

de dispineia

Atopaxar

Inibe a ligação da 
trombina a seu receptor 

na superfície das 
plaquetas (receptor 

PAR-1), impedindo a 
agregação plaquetária 

dependente  
de trombina

Os estudos 
envolvendo 

esse fármaco 
utilizaram doses de 

50-200 mg / dia

Oral 23 horas
Principalmente fecal, com 
pouca eliminação renal e 
metabolização hepática

Sangramentos

Vorapaxar Semelhante ao 
Atopaxar

Os estudos 
envolvendo este 

fármaco utilizaram 
doses de 5-40 mg/dia

Oral 311 horas
Principalmente fecal, com 
pouca eliminação renal e 
metabolização hepática

Sangramentos

AAS: ácido acetilsalicílico; COX-1: ciclooxigenase 1; TXA2: tromboxano A2; ADP: difosfato de adenosina; AMPc: monofosfato de adenosina cíclico; Ca2+: cálcio; 
GPIIbIIIa: glicoproteína IIbIIIa.
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Tabela 2 - Ensaios clínicos envolvendo o ácido acetilsalicílico (AAS) em prevenção primária

Estudo n Descrição Mulheres (%) Dose Resultados (AAS versus placebo)

Physician’s Health Study (PHS) 22.071
Médicos aparentemente 

saudáveis do gênero 
masculino

0 325 mg em dias 
alternados AAS promoveu 44% de redução no risco de IM

British Doctor’s Trial (BDT) 5.139
Médicos aparentemente 

saudáveis do gênero 
masculino

0 500 mg/dia
Houve redução significativa na incidência 

de morte, IM ou AVE em indivíduos tratados 
com AAS

Thrombosis Prevention Trial (TPT) 5.085
Homens em alto risco 
de doença cardíaca 

isquêmica
0 75 mg/dia AAS promoveu redução de 32% na incidência de 

eventos cardiovasculares não fatais

Hypertension Optimal Treatment 
Trial (HOT) 18.790 Indivíduos hipertensos 47 75 mg/dia

AAS promoveu redução na incidência de IM, 
AVE e morte por DCV em 15% (p = 0,03) e IM 

especificamente, em 32% (p = 0,002)

Primary Prevention Project (PPP) 4.495
Indivíduos com, no 
mínimo, um fator de 
risco cardiovascular

58 100 mg/dia

Observou-se redução na taxa de incidência de 
DCV de 8,2% para 6,3%, e a taxa de mortalidade 

por DCV de 1,4% para 0,8% em indivíduos 
tratados com AAS

Women’s Health Study (WHS) 39.876
Profissionais da área da 
saúde aparentemente 

saudáveis
100 100 mg em dias 

alternados

Verificou-se eficácia significativa do AAS na 
prevenção de eventos cardiovasculares apenas 

em mulheres ≥ 65 anos

IM: infarto do miocárdio; AVE: acidente vascular encefálico; DCV: doenças cardiovasculares.

gastrintestinal) contrabalancear o benefício advindo da terapia 
com AAS. Assim, a escolha da terapia deve ser individualizada, 
sendo indicado ou não o uso de AAS segundo as características 
de cada paciente. Estudos adicionais devem ser realizados 
para se avaliarem quais fatores influenciam o sucesso da 
terapia com AAS e se definirem os limites de risco abaixo dos 
quais seu uso seja indicado.

Em uma meta-análise realizada por Berger e cols.13 
envolvendo os seis ensaios clínicos, há indícios de que 
homens e mulheres respondam de maneira diferente à 
terapia com AAS. Em indivíduos do gênero feminino, foi 
observada uma redução de 12% (p = 0,03) na ocorrência 
de eventos cardiovasculares e de 17% na ocorrência de AVE 
(p = 0,02), devido principalmente à redução da ocorrência 

Figura 1 - Receptores dos principais antiagregantes plaquetários e vias metabólicas em que atuam. PAR1: receptor PAR-1 (receptor ativado por protease-1); 
ADP: adenosina difosfato; P2Y12: receptor P2Y12; PDE: fosfodiesterase; GPIIbIIIa: glicoproteína IIbIIIa; TXA2: tromboxano A2; TXA2R: receptor de tromboxano A2; 
AAS: ácido acetilsalicílico.
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de AVE isquêmico. Não houve efeito pronunciado na 
redução de IM ou na redução da mortalidade por DCV.  
Em indivíduos do gênero masculino, observou-se redução 
na incidência de 14% nos eventos cardiovasculares 
(p = 0,01) e de 32% na incidência de IM (p = 0,001), 
não sendo observadas diferenças significativas quanto à 
ocorrência de AVE ou mortalidade por DCV.

Antiagregantes plaquetários como prevenção secundária 
A Antithrombotic Trialists’ Collaboration elaborou uma 

meta-análise envolvendo 16 ensaios clínicos randomizados, 
que buscavam avaliar a eficácia do AAS na prevenção 
secundária. A ocorrência de eventos cardiovasculares foi 
reduzida significativamente (6,7% contra 8,2% ao ano; 
p < 0,0001), com redução de 20% no risco de AVE (2,08% 
contra 2,54% ao ano; p = 0,002) e em eventos coronários 
(4,3% contra 5,3% ao ano; p < 0,0001), sendo que o risco de 
AVE hemorrágico não aumentou significativamente (0,04% 
contra 0,03% ao ano; p = 0,05). Segundo essa meta-análise, 
os benefícios do AAS na prevenção secundária são mais 
pronunciados que na prevenção primária, encontrando, 
então, evidências mais sólidas que suportem seu uso14.

O estudo Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk 
of Ischemic Event (CAPRIE) comparou a eficácia do AAS 
e do clopidogrel na prevenção secundária de eventos 
aterotrombóticos. Nos pacientes tratados com clopidogrel 
(75 mg ao dia), houve redução relativa de 8,7% (p = 0,0043) 
na ocorrência de eventos isquêmicos (AVE, IM ou morte por 
DCV) em relação aos pacientes tratados com AAS (325 mg ao 
dia), com menor ocorrência de sangramentos gastrintestinais 
nos usuário de clopidogrel15.

No ensaio Ticlopidine Versus Aspirin After Myocardial 
Infarction (STAMI), não foram encontradas evidências de 
diferenças na eficácia da ticlopidina (325 mg ao dia) e do 
AAS (160 mg ao dia), enquanto o estudo Ticlopidine Aspirin 
Stroke Study (TASS) revelou que, em 1 ano, a incidência 
de AVE isquêmico em pacientes tratados com ticlopidina 
(500 mg ao dia) foi de 17%, contra 19% nos tratados com 
AAS (1.300 mg ao dia) (p = 0,048)14.

Como existem diferentes processos que levam à agregação 
plaquetária, imagina-se que a terapia com associação de 
antiplaquetários seja benéfica na prevenção de eventos 
cardiovasculares. Com o objetivo de se testar essa hipótese, 
diversos ensaios clínicos foram elaborados testando a eficácia 
de outros antiagregantes plaquetários junto ao AAS.

No estudo Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk 
and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance 
(CHARISMA), pacientes com DCV ou múltiplos fatores 
de risco foram alocados aleatoriamente nas terapias 
de AAS (75 a 162 mg ao dia) + clopidogrel (75 mg ao 
dia) ou AAS (7 a 162 mg ao dia) + placebo. Os eventos 
testados por esse estudo foram AVE, IM e morte por 
doenças cardiovasculares. Como resultado, eventos 
cardiovasculares ocorreram em 6,8% no grupo recebendo 
AAS + clopidogrel, contra 7,3% no grupo recebendo 
AAS + placebo (p = 0,22), o que é considerado não 
significativo estatisticamente. O ensaio Clopidogrel in 
Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) 

avaliou a terapia antiplaquetária dupla em pacientes 
com síndrome coronariana aguda sem elevação do 
segmento ST, obtendo como resultados que a terapia com 
AAS (75 a 325 mg ao dia) + clopidogrel (75 mg ao dia) 
levou a uma menor incidência de infarto do miocárdio e 
morte por DCV que o AAS em monoterapia (9,3% contra 
11,4%; p < 0,001), sendo a maior parte do efeito benéfico 
relacionada à redução de infarto miocárdico não fatal 
(5,2% contra 6,7%; p < 0,001)14,16,17.

Uma meta-análise realizada por Helton e cols.18 investigou 
a eficácia e a segurança da terapia combinada de AAS e 
clopidogrel utilizando os resultados de cinco ensaios clínicos 
randomizados, envolvendo um total de 79.624 pacientes. 
Os estudos utilizados foram: CURE, Clopidogrel for 
the Reduction of Events During Observation (CREDO), 
Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion Therapy‑Thrombolysis 
in Myocardial Infarction 28 (CLARITY-TIMI 28), Clopidogrel 
and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial (COMMIT) e 
CHARISMA. Em todos os estudos, comparou-se a terapia 
antiplaquetária dupla com a eficácia e segurança do AAS 
sozinho. Observou-se que, nos pacientes submetidos 
à terapia adjunta, a mortalidade foi de 6,3% contra 
6,7% nos usuários de AAS em monoterapia (OR: 0,94; 
IC95%: 0,89-0,99; p = 0,026). A incidência de infarto do 
miocárdio e AVE foram de 2,7% contra 3,3% (OR: 0,82; 
IC95%: 0,75-0,89; p < 0,0001) e 1,2% contra 1,4% 
(OR: 0,82; IC95%: 0,73-0,93; p = 0,002), respectivamente. 
A incidência de sangramentos maiores foi significativamente 
mais elevada na terapia combinada, sendo de 1,6% contra 
1,3% (OR: 1,26; IC95%: 1,11-1,41; p < 0,0001), assim 
como a de sangramentos fatais, que foi de 0,28% contra 
0,27% (OR: 1,04; IC95%: 0,76-1,43; p = 0,79), não sendo 
esse último evento estatisticamente significativo.

Já a meta-análise realizada por Berger e cols.13, utilizando 
os mesmos ensaios, clínicos comparou a eficácia e a 
segurança da terapia combinada em homens e mulheres. 
Segundo essa meta-análise, a terapia conjunta proporcionou 
uma redução relativa no risco de eventos cardiovasculares 
de 14% (OR: 0,86 IC95%: 0,80-0,93), comparando-se 
com a monoterapia com o AAS. Aparentemente, embora 
o risco relativo total nas mulheres seja menor, não atinge 
significância estatística (11,0% contra 11,8%; OR: 0,93; 
IC95%: 0,86-1,1). Observa-se, nas mulheres, que o 
efeito é significativo em relação à prevenção do IM 
(OR: 0,81; IC95%: 0,70-0,93), sendo os efeitos em AVE 
(OR: 0,91; IC95%: 0,69-1,21) e mortalidade (OR: 0,99; 
IC95%: 0,90-1,08) não estatisticamente significativos. Em 
homens, verifica-se que a terapia combinada proporciona 
um menor risco de eventos cardiovasculares (7,8% contra 
9,0%; OR: 0,84; IC95%: 0,78-0,91), sendo essa redução 
significativa para IM (OR: 0,83; IC95%: 0,76-0,92), 
AVE (OR: 0,83; IC95%: 0,71-0,96) e mortalidade 
total (OR: 0,91; IC95%: 0,84-0,97). A incidência de 
sangramentos maiores foi maior com a terapia combinada, 
tanto em mulheres (OR: 1,43 IC95%: 1,15-1,79) quanto 
em homens (OR: 1,22; IC95%: 0,1,05-1,42).

O ensaio TRITON-TIMI 38, um ensaio c l ínico 
randomizado, duplo-cego, de fase III, revelou redução 
significativa no risco dos desfechos primários do estudo 
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(IM não fatal, AVE não fatal e morte cardiovascular) nos 
pacientes tratados com prasugrel (10 mg ao dia) em relação 
aos tratados com clopidogrel (75 mg ao dia) (9,9% contra 
12,1%, p < 0,001). O prasugrel também foi associado a 
uma redução em tromboses ligadas à prótese expansível 
instalada no interior de vasos sanguíneos (stent), se 
comparado ao clopidogrel (1,1% contra 2,4%, p < 0,001). 
Observa-se que o prasugrel proporciona também um 
maior risco de ocorrência de sangramentos graves que o 
clopidogrel, o que leva a um maior risco em sua utilização 
em pacientes com maior suscetibilidade a hemorragias16.

A utilização do dipiridamol em prevenção secundária 
de eventos cardiovasculares ainda é controversa, visto 
que diversos ensaios clínicos não demonstram eficácia 
adequada do dipiridamol ou da associação entre ele e o 
AAS na prevenção de eventos cardiovasculares. Após o 
desenvolvimento de formulações de liberação controlada 
do dipiridamol, novos estudos, como o ESPS-2 e o European 
Stroke Prevention Revesible Ischemia Trials (ESPRIT) avaliaram 
a eficácia e a segurança do dipiridamol na prevenção 
secundária de eventos cardiovasculares. O ESPS-2 concluiu 
que a associação dipiridamol + AAS (50 mg ao dia + 400 mg 
ao dia) é associada a uma redução de 22% nos eventos 
cardiovasculares, em relação ao AAS em monoterapia. 
Concluiu-se, com esse estudo, que o dipiridamol resulta 
em redução de 16% (p = 0,039) no risco de AVE, quando 
comparado ao placebo, e em uma redução de 24% 
(p < 0,001) quando associado ao AAS. O dipiridamol 
isoladamente levou a uma redução de AVE em pacientes 
com histórico de doença cerebral isquêmica, quando 
comparado ao placebo (OR: 0,82; IC95%: 0,68-1,0), sendo 
esse benefício ainda maior quando adicionado AAS à terapia 
(OR: 0,61; IC95%: 0,51-0,71). Não há evidências que levem 
a crer que o dipiridamol possa ser útil no tratamento de DAC, 
sendo o mesmo indicado para prevenção de AVE e ataque 
isquêmico transitório19-21.

Os inibidores da GPIIb/IIIa têm eficácia estabelecida 
em redução de eventos isquêmicos, tanto no manejo das 
síndromes coronarianas agudas quanto como terapia adjunta 
durante a angioplastia coronariana. O ensaio Abciximab 
Before Direct Angioplasty and Stenting in Myocardial Infarction 
Regarding Acut and Long term Follow‑Up (ADMIRAL) concluiu 
que pacientes submetidos a angioplastia coronariana, 
juntamente de terapia com abciximab (bólus de 0,25 mg / kg, 
seguido de infusão de 0,125 µg/kg/min, por 12 horas), 
apresentaram uma redução de 59% na incidência de 
morte, infarto do miocárdio ou revascularização urgente, se 
comparados aos pacientes submetidos apenas à angioplastia 
(6% contra 14,6%; p = 0,01)21. 

Os estudos a respeito da eficácia da utilização de 
inibidores da GPIIb/IIIa ainda não são conclusivos, visto 
que, embora a maioria dos ensaios demonstre um efeito 
benéfico significativo da utilização desses fármacos na 
prevenção secundária, alguns ensaios, como o Controlled 
Abciximab Device Investigation to Lower Late Angioplasty 
Complications (CADILLAC) não demonstram tal benefício. 
Já o ensaio Intracoronary Stenting and Atherothrombotic 

Regimen: Rapid early Action for Coronary Treatment 
(ISAR-REACT2) demonstrou que, em pacientes com 
síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, 
o uso de abciximab teve um benefício restrito a pacientes 
com altos níveis plasmáticos de troponina22.

Novos antiagregantes plaquetários
Vários fármacos antiplaquetários encontram-se atualmente 

em fases de teste, alguns com ensaios clínicos concluídos e 
outros com ensaios ainda em andamento.

Ticagrelor
A eficácia do ticagrelor foi avaliada pelo ensaio Platelet 

Inhibition and Patient Outcomes (PLATO), um estudo 
multicêntrico, randomizado e duplo-cego de fase III, que 
comparou a eficácia do ticagrelor (dose de ataque de 180 mg 
seguida por administração de 90 mg duas vezes ao dia) em 
relação ao clopidogrel (dose de ataque de 300 mg, seguida 
por administração diária de 75 mg). Como resultados do 
estudo, obteve-se que o desfecho primário (uma taxa 
composta por morte por doenças cardiovasculares, AVE e 
IM) ocorreu em 9,8% dos pacientes do grupo usuário de 
ticagrelor contra 11,7% do grupo usuário de clopidogrel 
(HR: 0,84; IC95% 0,77-0,92; p < 0,001), e os desfechos 
secundários (ataque isquêmico transitório, isquemia 
recorrente e outros eventos aterotrombóticos) também 
foram significativamente reduzidos no grupo que recebeu 
ticagrelor. A incidência de sangramentos graves foi maior 
nos usuários de ticagrelor, mas não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (11,6% contra 
11,2%; p = 0,43)23.

Elinogrel
Estudos de fase I demonstram que o elinogrel inibe 

a agregação plaquetária dentro de 20 minutos após a 
administração, em uma relação dose-dependente, e que 
apresenta efeito sinérgico com o AAS. Segundo o ensaio 
Early Rapid Reversal of Platelet Thrombosis with IV Elinogrel 
before PCI to Optimize Reperfusion in Acute Myocardial 
Infarction (ERASE-MI), não foram obtidos resultados que 
comprometam significativamente a segurança do fármaco 
nas doses utilizadas (10 a 60 mg, em administração 
intravenosa), o que levou à continuidade dos estudos24.

Cangrelor
Em um ensaio clínico randomizado envolvendo 

pacientes com infarto miocárdico, em que a terapia 
combinada de cangrelor e alteplase (um fármaco 
trombolítico) foi comparada à terapia com cada fármaco 
isoladamente, verificou-se que a terapia combinada foi 
melhor que com qualquer um dos fármacos isoladamente. 
Já os estudos CHAMPION PLATFORM e CHAMPION PCI, 
que buscaram verificar a eficácia da terapia combinada 
de cangrelor e clopidogrel comparando-a à terapia com 
apenas clopidogrel, foram cancelados por falta de eficácia 
da terapia combinada24.
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Atopaxar e vorapaxar
O atopaxar e o vorapaxar, inibidores do receptor PAR-1, 

encontram-se em fase de estudo clínico (o atopaxar em fase II e 
o vorapaxar em fase III), cujos resultados devem ser publicados 
em breve. No estudo Thrombin Receptor Antagonist for Clinical 
Event Reduction in Coronary Syndrome (TRA-CER), que envolve 
o vorapaxar, recomendou-se a exclusão de indivíduos com 
história prévia de AVE, devido ao risco excessivo de hemorragia 
intracranial. No estudo de fase II do atopaxar Japanese–Lesson 
from Antagonizing the Cellular Effect of Thrombin (J-LANCELOT), 
verificou-se que esse fármaco não leva a risco significativo de 
sangramentos25.

Conclusão
As informações referentes à participação das plaquetas 

nas doenças aterotrombóticas permitem inferir que a terapia 
antiplaquetária desempenha um papel crucial na prevenção 
de eventos cardiovasculares. A utilização de antiplaquetários, 
principalmente na prevenção secundária, apoia-se em vários 
estudos que avaliaram a eficácia e a segurança dos mesmos. Na 
prevenção primária, deve-se avaliar criteriosamente e de maneira 
individualizada o potencial benefício proveniente da utilização 
preventiva de AAS.

O avanço na compreensão dos mecanismos que levam 
as plaquetas a participarem do processo aterotrombótico 
levou à busca pelo desenvolvimento de novos fármacos, com 
capacidade de inibir a atividade plaquetária consistentemente e 
com o máximo de segurança. Diversos estudos em andamento 

levam a crer que, nos próximos anos, serão otimizadas as 
estratégias atualmente disponíveis para prevenção das doenças 
cardiovasculares e que novas opções farmacológicas estarão 
disponíveis para uso clínico.
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Notícias

Calendário

XII Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca

6 a 8 de junho de 2013

Porto de Galinhas (PE) 
http://departamentos.cardiol.br/sbc-deic/

XXIII Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia

Belo Horizonte (MG)

4 a 6 de julho de 2013 
http://www.smc.org.br

Congresso da Sociedade Pernambucana de Cardiologia

2 a 3 de agosto de 2013

Recife (PE) 
http://sociedades.cardiol.br/pe/2010/

Socergs 2013

8 a 10 de agosto de 2013

Gramado (RS) 
http://www.socergs.org.br/

XIV Congresso Brasileiro de Aterosclerose

9 e 10 de agosto de 2013

São Paulo (SP) 
http://departamentos.cardiol.br/sbc-da/2010/

XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
do Espírito Santo

15 a 17 de agosto de 2013

Pedra Azul (ES) 
http://sociedades.cardiol.br/es/

XVIII Congresso Paraibano de Cardiologia

15 a 17 de agosto de 2013

Campina Grande (PB) 
http://sociedades.cardiol.br/pb/

XIX Congresso Cearense de Cardiologia

21 a 23 de agosto de 2013

Fortaleza (CE) 
http://sociedades.cardiol.br/ce/

68º Congresso Brasileiro de Cardiologia

28 de setembro a 1º de outubro de 2013

Rio de Janeiro (RJ)

http://cientifico.cardiol.br/

XI Congresso Sergipano de Cardiologia

10 a 12 de outubro de 2013

Aracaju (SE)

http://sociedades.cardiol.br/sbc-se/

XXII Congresso Centro-Oeste de Cardiologia

17 a 19 de outubro de 2013

Goiânia (GO)

http://sociedades.cardiol.br/go/

XXIV Congresso Paraense de Cardiologia 

23 a 25 de outubro de 2013

Belém (PA)

http://sociedades.cardiol.br/pa/

X Congresso Alagoano de Cardiologia

24 a 26 de outubro de 2013

Maceió (AL)

http://sociedades.cardiol.br/al/

XXX Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas

6 a 9 de novembro de 2013

Natal (RN)

http://departamentos.cardiol.br/sobrac/

XX Congresso Nacional do DERC 2013

7 a 9 de novembro de 2013

Porto Alegre (RS)

http://departamentos.cardiol.br/sbc-derc/2011/

586



Veja na Próxima Edição

Vol. 101, Nº 1, Julho 2013

Cardiologia Pediátrica

Associação entre Peso de Nascimento e Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes
Maria Amenaide Carvalho Alves de Sousa, Isabel Cristina Britto Guimarães, Carla Daltro, Armênio Costa Guimarães

Coronariopatia Aguda

Efetividade de um Protocolo Assistencial para Redução do Tempo Porta-Balão da Angioplastia Primária
Luis Cláudio Lemos Correia, Mariana Brito, Felipe Kalil, Michael Sabino, Guilherme Garcia, Felipe Ferreira, Iracy Matos, 
Peter Jacobs, Liliana Ronzoni, Márcia Noya-Rabelo

Ecocardiografia Adultos

Estudo Piloto com Eco 3D das Modificações Geométricas do VE após Infarto do Miocárdio
Marcelo Luiz Campos Vieira, Wercules Antonio Oliveira, Adriana Cordovil, Ana Clara Tude Rodrigues, Cláudia Gianini 
Mônaco, Tânia Afonso, Edgar Bezerra Lira Filho, Marco Perin, Cláudio Henrique Fischer, Samira Saady Morhy

Hemodinâmica - Adultos

Correlação da Composição de Placas à Histologia Virtual com Proteína C-Reativa
Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira, Amanda Guerra Moraes R. Sousa, José de Ribamar Costa Junior, Ricardo Alves da 
Costa, Rodolfo Staico, Luis Fernando Leite Tanajura, Marinella Patrizia Centemero, Fausto Feres, Alexandre Antonio Cunha 
Abizaid, J. Eduardo Moraes R. Sousa

587





0

5

25

75

95

100

anuncio_novanlo_evolucao_21_28

�uin�a��ei�a��1���e��a�� o��e�201��17�51���


	Voltar ao Índice da Capa: 


