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Até onde ir na Glicose, Colesterol
e Pressão Arterial na Prevenção
Primária das DCV
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Deepak L. Bhatt, MD, MPHb

RESUMO
O diabetes, a hiperlipidemia e a hipertensão são fatores de risco modificáveis que contribuem para a prevenção
de eventos de doenças cardiovasculares. O efeito desses fatores de risco na incidência da doença cardiovascular aumenta
com níveis progressivamente mais elevados de glicose, colesterol de lipoproteínas de baixa densidade
e pressão sanguínea. O limiar para iniciar o tratamento desses fatores de risco modificáveis e os objetivos ideais da
modificação dos fatores de risco são um foco de investigação em prevenção primária. Embora uma abordagem agressiva
seja atraente, podem ocorrer eventos adversos e podem existir potenciais barreiras fisiológicas.
Este artigo discute a prevenção primária da doença cardíaca coronária que pode ser conseguida através da modificação
do diabetes, da hiperlipidemia e da hipertensão, resumindo as diretrizes atuais e os dados de ensaios clínicos pertinentes
de estudos de intervenção que incluíram uma coorte de prevenção primária.
(J Am Coll Cardiol 2017;70:2171–85) © 2017 Os Autores. Publicado por Elsevier em nome da American College of
Cardiology Foundation. Este é um artigo de acesso aberto com a licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Countries) investigou os fatores de risco associados às
taxas de mortalidade por DCV. O INTERHEART mediu
nove fatores de risco antes de um primeiro infarto do
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microvascular coronariana foi usada inicialmente para
explicar sintomas de angina em pacientes sem doença
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postulados para doença microvascular coronariana
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ï ǡ À×Àtrico e produção de fatores de crescimento, incluindo
ȋͳͲǡͳͳȌǤ  ±   
ȋͳʹȌǤ  À ±       ȋȌǡ
ϐ δʹǡͷ 
       ǡ À-

      ȋͳ͵ȌǤ   
   ±  Ǥ ± ǡ   
 
ϐ       
  ȋͻǡͳͶȌǤ   
oportunidade para evitar a morbidade e
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pode ser direcionando os esforços de prevenção a um fase anterior ao desenvolvimento da doença microvascular.
  
±ϐ  ²res de risco – DM, hiperlipidemia e HTN – re      
  ±ǡ        dências em constante evolução.

ABREVIATURAS
E ACRÔNIMOS
DAC = doença arterial coronariana
DCV = doença cardiovascular
DM = diabetes melito
HgA1c = hemoglobina A1c
HTN = hipertensão
IM = infarto do miocárdio
LDL-C = colesterol lipoproteína de
baixa densidade
PAS = pressão arterial sistólica
PCR = proteína C-reativa
PCSK9 = pró-proteína convertase
subtilisina/kexina tipo 9
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ILUSTRAÇÃO CENTRAL౨Prevenção de Doenças Cardiovasculares e Promoção da Saúde
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Esta figura descreve a abordagem em estratos para prevenir a DCV. A prevenção primordial compõe a base e otimiza os comportamentos de saúde para reduzir o
desenvolvimento de fatores de risco de DCV. O segundo nível é a prevenção primária, que visa os fatores de risco de DCV para prevenir o desenvolvimento de DCV.
Por último, o ápice é a prevenção secundária e terciária, onde a DCV é direcionada para prevenir a progressão e o desenvolvimento de DCV adicional. Adaptado
com a permissão de Vaduganathan et al. (5). DAC = doença arterial coronariana; DCV = doença cardiovascular; DVP = doença vascular periférica.
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dos dados contemporâneos, incluindo um atraso na
  À 
correlações inexplicadas resultantes de fatores de con      Ù    
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atribuído ao uso de dados mais antigos do Nacional
Heart, Lung and Blood Institute. Os dados mais antigos
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comparou as taxas observadas e estimadas de DCV
usando o risco para DCVAS em indivíduos incluídos en ʹͲͲ͵  ʹͲͲǤ    ± 
demonstrado uma superestimação do risco na coorte
ǡ 
         À  
aos dados de resultados foram incluídos os dados do
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FIGURA 1౨Recomendações para a Terapia com Estatinas da ACC/AHA 2013

DCV
presente

Não

Sim

Idade ≤75 anos

Não

LDL ≥190 mg/dL

Não

Sim

Sim

Diabetes
40 a 75 anos

Não

Risco de DCVAS
em dez anos ≥7,5%
40 a 75 anos

Sim

Dose alta de estatina
- Atorvastatina 40 a 80 mg
- Rosuvastatina 20 a 40 mg

Sim

Dose moderada de estatina
- Atorvastatina 10 a 20 mg
- Rosuvastatina 5 a 10 mg
- Sinvastatina 20 a 40 mg
- Pravastatina 40 a 80 mg
- Lovastatina 40 mg
- Fluvastatina XL 80 mg
- Pitavastatina 2 a 4 mg

Risco de DCVAS
em dez anos ≥7,5%

Sim

Dose moderada
a alta de estatina

Não

Esta figura mostra um fluxograma do algoritmo recomendado pela ACC/AHA para o início das estatinas. A primeira variável clínica que afeta o início da terapia com
estatinas é a presença de DCV. Na ausência de DCV, o colesterol LDL, o diabetes e o risco de DCVAS constituem os critérios para o início das estatinas para a prevenção primária da DCV. Adaptado com a permissão de Stone et al. (18). ACC = American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; DCV = doença
cardiovascular; DCVAS = doença cardiovascular aterosclerótica; LDL = lipoproteína de baixa densidade.

lo de vida apresentou a maior redução na incidência
         
   Ǥ    ± 
        ǡ 
         cientes com menor índice de massa corporal e os efei    ϐ ȋʹͻȌǤǡ
estendido para incluir dados de acompanhamento de
ǡ recido a todos os participantes do ensaio clinico, não
houve diferença nas taxas de incidência de DM duran  À    ȋ͵ͲȌǤ  
ǡ ϐ  
ǡ ϐÀ 
sustentado na redução da progressão para DM. O ORIȋOutcome Reduction with an Initial Glargine Intervention) estudou indivíduos com DCV de alto risco
 ȋ  ͷͻΨ   ±Ȍ
ϐ   ǡ 
alterada ou DM tipo 2 recentemente diagnosticado
para glargina versus cuidado-padrão com o regime anǦ ² Ǥ   ± ǡ  
estudo não tenha testado um regime de controle de
glicose mais intenso versus menos intenso, os pacien ±Ǧ-

taram menores taxas de incidência de DM em três meȋpδͲǡͲͷȌǡ  
de hipoglicemia grave. No entanto, mesmo com progressão tardia para DM, não houve diferença nos
eventos cardiovasculares entre os dois grupos de tratamento após uma mediana de acompanhamento de
ǡʹ  ȋ͵ͳȌǤ   ǡ  Ǧ
 ȋfonilureias), metformina, inibidores de dipeptidil
Ǧ ȋȌǦͶ    ÀǦͳ  gon-like ²   À 
ϐ   
 × À±Ǧ± 
ȋ͵ʹǡ͵͵ȌǤ±Ǧ 
obesidade, e a evidência atual apoia o aconselhamento desses indivíduos com base no seu risco geral e na
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O CURSO PRECOCE DA DOENÇA VERSUS O TARDIO AFETA O ALVO HGA1c EM PACIENTES DIABÉTICOS? Ǧ  ͷ͵ȋSaxagliptin Assess-

ment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with
 Ǧ     tion 53) foi um estudo prospectivo, duplo-cego, con  À 
DM tipo 2 para saxagliptina versus  ǡ ± 
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  ȋ͵ͶȌǤ     À
  ȋͻΨȌ    ȋʹͳΨȌǡ ϐ    
 ͷͷ   ǡ   Ǥ   
de morte por DVC, IM ou acidente vascular cerebral
ȋȌ² Ǥϐ  ͳ ǡÀ  ͳ  δΨ      
 Ǥ
resultados sugerem uma associação entre níveis de
ͳ   Ǥ
 À ± ±Ǧ       ² 
     ȋUnited Kingdom Prospective
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 Ȁ   
and Complications TrialȌȋ͵ͷǡ͵ȌǤ nham diagnóstico recente, havia uma maior probabili    À     Ù  × Ǧ   Ǥ  
      ϐÀ   
     mula ao longo do tempo.
Como resultado de intervenções precoces, o tempo
 ïǡ   À 
mais longo para avaliar o efeito dessas intervenções. O
 À  ±Ǧ     ʹ 
 ² ȋ ͳͲ
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   ² 
× Ǧȋ͵ͷȌǤ± ͷ͵ǡ  ͳ ±ΨǤ
ǡ͵Ψ ʹΨïǤ  À ϐ   
envolvimento microvascular em um ensaio clinico com
 ±Ǥ ͳ ± ΨǡͻΨ
grupo não intensivo. A redução de risco estatisticamen ϐ   ͳʹΨ    de complicações
relacionada ao DM foi acompanhada por uma redução
ʹͷΨ  Ù  Ǥ ²   ȋp
αͲǡͲͷʹȌȋ͵ͷȌǡϐ ȋpαͲǡͲʹȌ
anos após o encerramento do ensaio clinico original. É
ǡǡ  ²  ȋ ͳ 
ͺΨȌȋͳͷȌǤ
±
considerado. Tal como no ensaio clinico UKPDS, o ensaio
 Ȁ        Ǥϐ  ǡ ǡͷ
ǡ  ϐ va nos resultados de DCV incluindo IM, AVC ou morte
ȋ͵ȌǤ    
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ʹǡ ͷΨ  ïnhum indivíduo com HTN ou hiperlipidemia. A idade
          
diminuto tempo de exposição à hiperglicemia sugere
ï 
Ǥ
  Ȁ 
      ± ǦϐÀ   ² 
pode persistir após o tratamento. Isso foi denominado
Ǧȋ͵ȌǤǡ ϐÀ  ǡ ± ±       
  Àϐ  Ǥ
         ǡ   À   ±   ±Ǧ
diagnosticados, os incluídos nos ensaios clinicos ADȋ  ǣrax and Diamicron MR Controlled Evaluation), VADT
ȋ   Ȍ   ȋAction to
     ) tiveram um
ϐ     Ǥ  ±    
destes ensaios clinicos, resultados e características basais são mostrados na Tabela 1.
No ADVANCE, embora tenha havido uma diferença
  ϐ    
   
    ȋhazard ratio ȏ Ȑǣ ͲǡͻǢ p =
ͲǡͲͳ͵Ȍǡ vasculares e particularmente por uma redução da ne± ȋ͵ͺȌǤ  ǡ ȋ ǣͳǡͺǢpδͲǡͲͲͳȌȋ͵ͺȌǤ
ǡ ϐ Ǥ  ǡ  ϐ   À À ǡ 
ϐÀ À  δͳʹ 
À  εͳͺ
ȋͳǡ͵ͺǡ͵ͻȌǤǡϐ    ± 
      δͳͲͲ   ȋ͵ͻȌǤ2 ǡʹͲΨ   ͺΨ  ǡ 
na mortalidade por DCV. Um estudo posterior acompaÀ ÀÀ±-
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TABELA 1౨Resumo dos Ensaios Clinicos de Diabetes de Alto Risco

N

ADVANCE (38)

VADT (39,40)

ACCORD (39,41)

11.140

1.791

10.251

Características basais
Idade, média/anos

66

60

62

DCV anterior, %

32,2

40,0

33,7

Duração DM, média/anos

8,0

11,5

10,0

Intensiva

6,5

6,9

6,7

Convencional

7,3

8,4

7,5

5,0

5,6

3,5

HbA1C

Tempo de Acompanhamento, mediana/anos
Concepção do Estudo
Critérios de inclusão

DM tipo 2 não insulinodependente
Idade 55 anos com um fator
de risco para DCV

HbA1c >7,5% com insulina
ou terapias orais
otimizadas
Idade >41 anos

HgA1c 7,5% a 9%
Idade 40 a 79 anos com DCV
Idade 55 a 79 anos sem DCV mas
com aterosclerose,
albuminúria, HVE, ou 2
fatores de risco para DCV

Grupos de tratamento

HbA1c 6,5% versus
tratamento-padrão

HbA1c <6,0% versus HbA1c
<9,0%

HbA1c <6,0% versus HbA1c
<7,0% a 7,9%

Resultado primário

Composto (IM, AVC, morte por
DCV, retinopatia, nefropatia)

Composto (morte por DCV,
IM, AVC, ICC DAC
inoperável, amputação,
ICP, intervenção vascular)

Composto (IM, AVC, morte por
DCV)

Sim

Não

Componente PA

Sim

ACCORD = Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; ADVANCE = Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled
Evaluation; DAC = doença arterial coronariana; DM = diabetes melito; DVC = doença cardiovascular; HgA1c = hemoglobina A1c;
HVE = hipertrofia ventricular esquerda; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; ICP = intervenção coronária percutânea; IM = infarto do miocárdio;
PA = pressão arterial; VADT = Veterans Affairs Diabetes Trial.

  ͻǡ Ǥ     ǡ
  ϐ  
ȋͲǡͺ͵ǢpαͲǡͲͶȌ
alcançada. Curiosamente, não houve alteração na mortalidade por DCV ou por todas as causas. De forma seǡ ͳ 
ǡͺΨͺǡ͵ΨȋͶͲȌǤ
ʹʹΨ
ȋͳΨȌÀ͵ǡͷÀ±       ͳ  δΨǤ
ǡ ²  ×   ǡ 
 ±   ϐ   Ǥ
ǡ ±
ϐ ȋ À ǡȌ
 δǡͲȀversusǡͻȀ
ȋͶͳȌǤ ǡ
        ǡ Ǧ
ϐÀ   ȋͶͳȌǤ  ±
 ͳ  ×
 Ǥ   ǡ ͳ  ȋ͵ͻȌǤ
RISCOS DO CONTROLE GLICÊMICO INTENSIVO. O
ACCORD   ï        -

  Ǥ  ǡ   ±  sivo da glicose. O ensaio clinico VADT mostrou um aumento nos eventos por DCV com a hipoglicemia grave.
 ± ±  ² 
À ǡ    ×  ȋȌ  ± À ǡ          
 ȋͳͷȌǤ ±    
entre os eventos por DCV e a hipoglicemia na popula   ÀȋͳͷȌǤ
     ±   cursor da doença macrovascular e, embora possa ser
excessivamente simplista sugerir isso, a prevenção pre  ϐ          ï
         ² 
Ǥ±ǡ  Ù lares provavelmente ocorrem num espectro dependen   
  Ù  ǡϐÀ   ²  Ǥ
 À
tido DM por mais tempo e em indivíduos mais velhos,
  ǡ   Ù   ǡ    ϐÀ    
controle glicêmico mais restrito.
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COLESTEROL-LDL

A aterosclerose começa com a deposição de lipídios na
 ±ï   ȋͶʹȌǤ   
 ȀʹͲͳ͵ǡ  vam-se no colesterol-alvo para determinar o início de
    ϐ   À
 ȋͶ͵ȌǤ
        ǡ 
ÀǦǡ Ǥ² cesso aterosclerótico começou na infância e possivel±ǡ ± ϐ 
o desenvolvimento de DAC. Por exemplo, um estudo
      Ù 
        ͳΨ 
Ùͳ͵ͳͻͲΨ
Ù͵Ͳ͵ͻȋʹȌǤ      ϐ  
indicação para as estatinas, com um estudo estimando
   Ͷ͵ Ù  À ȋ͵ǡͷΨ 
    Ȍ  ͷ Ù ȋͶͺǡΨȌǤ
   À  ±ǦÀ 
 ± 
ȋͳͲÙȌȋͶͶǡͶͷȌǤ
QUANDO A TERAPIA COM ESTATINAS DEVE SER
INICIADA? O estudo Cardiovascular Risk in Young

Finns   À  ͵  ͳͺ   ʹ
 ϐÀ  
  Ǧ 
ÀǦ± ÀǤ±ǡ  ses fatores de risco durante a infância atenuou o risco
      ȋʹȌǤ  Bogalusa Heart
Study± À±ȋͶǡͶȌǤ×
 × 
DCV constataram uma prevalência crescente de estrias
 ȋͷͲΨ 
ʹͳͷͺͷΨ  ʹͳ
͵ͻȌǤÀ  ǡǡ 
  Ǧ ±Ǧ×     
      ȋͶȌǤ 
       
ʹͲͲͲʹͲͲͳ    
ȋ±͵ͳǡͻȌ 
ÀǦ± À 
as medidas mais elevadas na infância de colesterol de
lipoproteínas de não alta densidade, LDL-C e apoB estavam associadas com o aumento da espessura íntima± ÀȋͶȌǤ ȋCoronary Artery Risk Development in Young Adults Study), por outro
lado, sugeriu um papel para uma terapia mais agressiva de redução de lipídios. Este foi um estudo longitudi   ͳͺ
͵ͲͳͷʹͲ±   
± ×͵ͷǤǡ   ± εͲ  ǦεͳͲͲȀ
͵ͷǡ× ȋͶͺȌǤ
        -
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       ±  À  
Ǥǡ lesterol podem ser consideradas se os níveis de LDL-C
permanecerem elevados após a instituição dessas intervenções.
Embora tenha havido testes farmacológicos em rela   ǡ
concentrou-se em populações de alto risco. Dois en   ÀÙ 
   ȋManagement of Elevated Cholesterol in the Primary Prevention Group of Adult
JapaneseȌ  ȋ ϔ 
in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). O MEGA comparou a incidência de DAC em indiÀͶͲͲ  ʹʹͲ
ʹͲȀ versus
Ǥ ² ϐcativamente menor no grupo de tratamento com estatiȋͶͻȌǤ    
ηͷͲ ηͲ 
Ǧ δͳ͵Ͳ Ȁ       ηʹǡͲ
Ȁǡ   ͷͲΨ      ζͳͲΨȋͷͲȌǤÀversus placebo, sendo o desfe    ǡ ǡ   
ǡ
Ǥ ǡ  dução no desfecho     
com estatina.
  ǡ Ǧ͵ ȋHeart Outcomes Prevention Evaluation-3) foi um ensaio clinico fatorial 2  2
     ͳͲ
comparação com placebo em indivíduos com risco de
 Ǥ  ±      
   ηͷͷηͷ  ǣ  Ǧǡ
colesterol lipoproteína de baixa densidade, uso atual ou
recente de tabaco, disglicemia e história familiar de DAC
ǢηͲ 
     ±
 ÀǤ   À   ±Ǧ± 
ȋͷͳǡͷʹȌǤ 2          
 ǲ    
ǳ  ϐ  vasiva. Para avaliar a tolerabilidade ao tratamento e evitar problemas de desistência e de adesão, houve uma
          ǡ ϐ     Ǥ        À  
DCV, IM não fatal ou AVC não fatal, e o desfecho composto anterior com adição de parada cardiovascular reverǡ ϐ ²  À     Ǥ  sultados   Àǡ  
  ±Ǥ      À
 ǡǡ× ȋͷʹȌǤ
   À  ʹͲͲ 
ʹͲͳͲǤ ±ͷǡǤǡ±    ͷǡ   ͷǡͺΨ   
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 ÙǤ   ϐ
 ̱ͷΨǤ ² 
        
      ȋTabela 2ȌǤ   ǡ   À   
 ǡ  
contribuinte para a extensão do efeito do tratamento
 Ǥ ±      
ϐϐ ǡǡǦȋͷʹȌǤ
ǡ ² de novo foi a
mesma em ambos os grupos. Quanto aos resultados de
ǡ ² 
muscular tenha aumentado no grupo de tratamento
ȋͷǡͺΨversusͶǡΨǢpδͲǡͲͲͷȌǡ 
    
permanente do medicamento do estudo por causa de
  ×ȋͷʹȌǤ
 ïǡ   ȋEliminate Coronary Artery DiseaseȌ±  
 
eventos por DCV em uma população de menor risco do
Ǥ  ͵ͷͷͲ
Ͷͷͷͻ ²×
ǡǦηͲȀ
fatores de risco: tabagismo atual, HTN, obesidade tronǡ ×     ȋ  Ͳ
Ȍ ±  ȋͷ͵ȌǤ
Como as estatinas são consideradas para populaÙ ǡϐ
 Ǥ  
ǦϐÀ        
 
 
ȋͷͶȌǤȋǯȌ
  ǡ
 ǡ 
ï ϐ 
À ϐǤ±
ǡ ǡϐ η͵ǯ
ǡ ± Àϐ   ϐ Ǥǡ  ± 
 ȋͷͷǡͷȌǤ
Da mesma forma, uma revisão recente dos ensaios clinicos para estatinas não mostrou associação entre esta À ȋͷȌǤ
ATÉ ONDE OS NÍVEIS DE LDL-C PODEM SER DIMINUÍDOS?  ± -

Ȁ ʹͲͳ͵± Àϐ   Ǧ     ȋͶ͵ȌǤ   
²  ϐ      
verdadeiro para os níveis de LDL-C. Dois ensaios clini   
ǡ Ǧ  ȋImproved Reduction of Outcoǣ  ϔ    ) e FOURIER
ȋFurther Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9
 ), descobriram
Ù Ǧ-

TABELA 2౨Redução do Colesterol em Pessoas de Risco Intermediário
sem Doença Cardiovascular (HOPE-3): Resultados Primários
e Secundários
Grupo da
Rosuvastatina
(n = 6.361)

Grupo
do Placebo
(n = 6.344)

Hazard
Ratio
(IC 95%)

Valor
de p

Resultados coprimários
principais*

235 (3,7)

304 (4,8)

0,76 (0,64-0,91)

0,002

Resultados coprimários
acessórios†

277 (4,4)

363 (5,7)

0,75 (0,64-0,88)

<0,001

306 (4,8)

393 (6,2)

0,77 (0,66-0,89)

<0,001

Resultados coprimários

Resultados secundários‡

Os valores são n (%), a menos que seja indicado de outra forma. *Composto de morte por causas
cardiovasculares, infarto do miocárdio não fatal ou acidente vascular cerebral não fatal. †Composto de
morte por causas cardiovasculares, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal,
parada cardíaca revertida, insuficiência cardíaca ou revascularização. ‡Composto de morte por causas
cardiovasculares, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal, parada cardíaca
revertida, insuficiência cardíaca, revascularização
ou angina com evidência de isquemia. Dados de Yusuf
et al. (52).
HOPE-3 = Heart Outcomes Prevention Evaluation-3; IC = intervalo de confiança.

ciadas a menos eventos cardiovasculares e nenhum aumento nos eventos adversos graves. No IMPROVE-IT, os
 ×Àdrome coronariana aguda para sinvastatina com ou
    
     ȋ  ͺͳΨ   Ȍ
       ȋͷͺǡͷͻȌǤ
Embora ambos os ensaios clinicos tenham abordado as
  ǡtados sugerem um potencial papel para a investigação
  cientes de alto risco. O acompanhamento a mais longo
  ×ǦÀ ȀͻȋͻȌǡ 
   ǡ    Ù  
ÀǦȋͲǡͳȌǤ
ponto de vista biológico, os níveis neonatais de LDL-C
 ʹͳ͵ͻȀ ϐ× ȋʹʹǡʹǡ͵ȌǤ
  ͻǡ  traram diferença nos eventos adversos, incluindo even  ǡ      ² 
de DM de novo     Ǧ δʹͷ  ηʹͷ
Ȁǡ  ϐ ǦȋͶǦȌǤ  ± mento limitado e as diferenças nas populações de pacientes. Em particular, como mencionado antes, a maioria dos pacientes incluídos nos testes de inibidores de
ͻ   ǡ
ǡ
de exposição a baixos níveis de LDL-C em comparação
  Ǥ
Ǧ
  ͳΨ 
ͳǡͺȀǦ
 ͷͲ Ȁ  À    

35

36

Hong et al.
Prevenção Primária das Doenças Cardiovasculares

ηͺȀȋʹͲǡʹʹǡͶǡͺȌǤ
LDL-C são impulsionados pelo conceito de risco resiǡ  ×  ϐ       
ótima. Parte disso pode se dever a algum epifenômeno
   ±  posição ao longo da vida ao LDL-C. Essa perspectiva foi
      
  ͻ²co de vida desproporcionalmente menor para DAC em
   À À Ǥ
Ǧsição ao longo da vida a níveis mais baixos de LDL-C
  ²
o tratamento com estatinas iniciado mais tarde na vida
ȋͻȌǤ  
da dose de estatina após duas leituras consecutivas de
Ǧ δͶͲ Ȁ ȋͳͺȌǤ  ǡ    saios clinicos de inibidores de PCSK9 não apresentaram preocupações de segurança em níveis de LDL-C
δʹͷȀȋͲǡͶǦȌǤ

HIPERTENSÃO

 À 
        
eventos por DCV, os alvos de pressão arterial, limiares
para o início do tratamento farmacológico e como dife  
À  ȋͲȌǤ
QUANDO O TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO
DEVE SER INICIADO? Com as mais recentes recomen-

Ù ǡ ±  εͳͶͲ Ǥ
entanto, com base em dados observacionais, o risco de
 ǤǦ
de estudos observacionais prospectivos encontrou uma
 ±
ͳͳͷ ȋͳȌǤ ͵ͻΨ
ʹ͵Ψ       ͳ͵Ͳ 
ͳ͵ͻ   ǤÀ  ϐ Ǧ  ǣ×ȋδͳʹͲ Ȍǡ
 ȋͳʹͲ  ͳʹͻ  Ȍ  Ǧ ȋͳ͵Ͳ  ͳ͵ͻ
 ȌǤ ǡbetes, colesterol, idade, sexo, índice de massa corporal
e tabagismo, foi maior nos pacientes com pressões sanguíneas elevadas-normais versus × ȋʹȌǤ 
ǡ  ǡ
  ȋPrevention of Hypertension With the AngioǦ 
With High-Normal Blood PressureȌ ȋTRial Of
Preventing HYpertension), tentaram responder se a intervenção farmacológica deve ser iniciada com uma
 εͳ͵Ͳ   ȋ͵ǡͶȌǤ     
À  × tardou o início da HTN. No entanto, como estes ensaios
clinicos não foram sustentados para avaliar diferenças
nas taxas de eventos por DCV, nenhuma redução nos
 ȋͶǡͷȌǤ±ǡ-
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bora o tratamento não tenha sido associado a aumento
de eventos adversos, o ramipril foi associado a mais
ȋͶǡͺΨversusͲǡͶΨȌȋͶǡͷȌǤǡ±    ϐ    
±Ǧ Ǥ
 Ǧ͵ǡ   ϐ  ȋȌǤ     
  ǡ  ±    Àduos pelos seus fatores de risco, avaliou a efetividade
ϐ  
indivíduos com risco aumentado de desenvolver DCV.
ǡ  ±  
À   ϐÙ   
Ǥ±ǡÀ ×   À 
ǡ
 
receptores da angiotensina.
ϐǡ ± 
ͳͲ versus
Ͷ Ǧ ȋpδͲǡͲͷȌǤ   Ǥ
ǡϐ 
  ȋζͳ͵ͳ ǡͳ͵ʹ
ͳͶ͵ εͳͶ͵ Ȍ ϐÀ 
 εͳͶ͵ Ǥ2
        Ǧ
ǡ    ǡ
ϐ   ȋȌǤ
não houvesse diferenças nos resultados de segurança,
houve uma incidência aumentada de hipotensão, ton Ǥ
Este ensaio clinico tem importantes implicações clíniǡÀ
    
      ȋȌǤ  tanto, devido ao aumento do risco relativo de eventos
 × ǡ±         cluam exercícios, restrição de sódio e aconselhamento
nutricional.
QUAL O NÍVEL MAIS BAIXO AO QUAL PODEMOS
DESCER?    ϐ   

Ǥ 
 Ø   de
DCV, excluindo o AVC, descrito em dados observacio À  
 ȋǦͺͲȌǤ 
para essa relação incluem a presença de placas ateroscleróticas e diminuição das pressões de perfusão distalǤ± À  ǡȋͺͳǡͺʹȌǤǡ
a presença deste fenômeno numa coorte de prevenção
 ±  Ǥ     ȋSystolic
Blood Pressure Intervention Trial), poucos ensaios clini  À  ï ϐ   À
×±Ǥ
  
Ø   ȋHyperten-
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sion Optimal TreatmentȌǡ   À
com HTN em grupos de tratamento de pressão arterial
× ζͻͲǡζͺͷζͺͲ ȋͺ͵ȌǤ±   ͳ
ͳǡͷΨǤ nico não encontrou aumento nos eventos de DCV no
grupo de pressão arterial diastólica inferior, mas tam±            
ȋͺ͵ȌǤ
 ȋValsartan Antihypertensive Long-Term Use
EvaluationȌ 
 À ηͷͲ  
  ȋ   ǡ 
ǡ ǡϐ ǡ
ï   ±  Ȍ  
 ± Ǥ
tratamento no ensaio clinico foram valsartan e amlodi ǦδͳͶͲ Ǥ±
 ͶΨ   ȋͺͶȌǤ   post hoc 
ϐ    Ǥtudo, embora não tenha sido constatado aumento do
 ǡ± ϐÀ  
 δͳ͵Ͳ ȋͺͷȌǤ
No estudo ACCORD, os participantes com DM tipo 2
foram distribuídos aleatoriamente para terapia intensi ȋ  Ǧ δͳʹͲ  Ȍ versus terapia
Ǧ ȋ ǦδͳͶͲ ȌǤ   ǡ 
   Ǥ   ǡ   ±  
ͳͳͻǡ͵ͳ͵͵ǡͷ ǡ Ǥ
ǡ ȋͺȌǤ 
Ǧ ͷͲΨ
ǡ   Ǥ±ǡ Ǧ
     poderiam se tornar
ϐ À ÀȋͺȌǤ
  
±   ±    ȋδͳʹͲ Ȍ±Ǧ  ȋ
δͳͶͲ ȌǤ ±       ηͷͲ ǡ    ͳ͵Ͳ  ͳͺͲ
 ǡ   ǡϐ ǣ À  À ȋTabela 3Ȍǡ Ø  ϐ ȋ ȌʹͲͲȀȀͳǡ͵2, um
 ηͳͷΨηͷǤ
2À 
 ÀȋͺȌǤ
 
ǡ À  ǡ ǡ ϐ ² 
cardíaca descompensada aguda ou morte por DCV. Os
resultados   À viduais do resultado composto, bem como a morte por
       
 Ǥ resultados de segu À ȋͺȌǤ
 ʹͲͳͲʹͲͳ͵Ǥ 

TABELA 3౨Deﬁnições de Doença Cardiovascular
Clínica e Subclínica (Excluindo AVC)
no SPRINT
Doença cardiovascular clínica
Infarto do miocárdio prévio, revascularização coronariana
ou intervenção carotídea
Intervenção prévia de artéria periférica
Síndrome coronariana aguda, prova de esforço positiva ou estudo
de imagem cardíaca positivo
Estenose 50% de artéria coronária, carotídea ou periférica
Aneurisma aórtico abdominal 5 cm com ou sem reparação
Doença cardiovascular subclínica nos últimos dois anos
Escore de cálcio da artéria coronária 400 unidades de Agatston
Índice tornozelo-braquial 0,90
Hipertrofia ventricular esquerda identificada por
eletrocardiograma, ecocardiograma ou outra imagem cardíaca
Dados de Wright et al. (87).
SPRINT = Systolic Blood Pressure Intervention Trial.

͵ǡʹϐ 
ϐÀ   
Ǥ±
  ͺǢͳΨ 
 À ǡ 
± ǢͳͲΨ  mento anti-hipertensivo antes do início do estudo e
ͳΨ   ηͳͷΨǤ
A taxa do  ͳǡͷΨȀ
ano no grupo de tratamento intensivo em comparação
ʹǡͳͻΨȀǦ ǡ
  ʹͷΨ 
 ͲǡͷͶΨȀǤ  
ϐ ²  À 
morte por DCV. Curiosamente, em relação aos desfe  ǡ     ϐ 
nas taxas de IM, síndrome coronariana aguda ou AVC.
 Ù cluem a terminação antecipada do estudo e seus efeitos
ǡ Àȋï±ǦÀ ͳǡͺȌȋͺȌǤ
Embora não houvesse diferenças nos resultados de
segurança renal em pacientes com doença renal crôni ǡ
renal crônica, indivíduos no grupo de tratamento intensivo em comparação com o grupo de tratamento-pa  η͵ͲΨ ȋ ǣ͵ǡͶͻǢ
ͻͷΨ ϐǣʹǡͶͶͷǡͳͲȌǤdo, houve eventos adversos mais graves no grupo de
 ȋpδͲǡͲͲͳȌǡ
incluiu hipotensão, síncope, anormalidades eletrolíti Ȁϐ ² ȋͺȌǤ
Os ensaios clinicos acima mencionados sugerem
ǡÀ ǡ
    Ǥ  Ǧ  
 ϐ        
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uma diminuição semelhante nos eventos por DCV, DAC,
ǡϐ ²  À 
causas em todos os grupos de PAS, incluindo o menor
ȋδͳ͵Ͳ ȌǤϐ 
   ȋͲȌǤ
 ² ǡ± rar os potenciais efeitos adversos do controle rigoroso
da pressão arterial, como síncope, tonturas e lesão re  ǤǦ       ǦϐÀ   Ǧ manente do tratamento anti-hipertensivo como um
      ϐ  ȋͺͺȌǤ
Ǧϐ ǡÙ ͳ͵Ͳ ǡ 
de descontinuações permanentes aumentou despro ϐÀ  tido a partir de uma perspectiva de redução de risco
Ǥ ǡϐÀ ǡ ²Ǧto à interrupção da medicação pode não valer a pena.
 ǡ±
± ǡ±
²  das em uma sala silenciosa depois de o paciente ter-se
ǡ  ± do real. Assim, as leituras da PAS relatadas no SPRINT
̱ͷͳͲ 
por um dispositivo manual, durante a conversa ou em
ï   ϐ ȋͺͻȌǤ ǡ  
        
Ǥ

RECOMENDAÇÕES E DIREÇÕES FUTURAS

O continuumï 
 ϐ ǣ
    
Ǥ ǡïÀ 
DM, hipercolesterolemia ou HTN tem o maior potencial
para diminuir a morbidade e mortalidade por DCV. No
ǡ±   Ǥ
         ǡ
  Ùmacológicas em indivíduos sem doença manifesta não
 ϐ ǡ±ǡ Ǥ  ² 
ȋ ͳ δǡͷΨȌ  ±       
sem evidência de doença microvascular. De forma relevante, extrapolando a experiência do ACCORD, embora
   ²   ǡ   
ser alcançados lentamente. Da mesma forma, em indiÀǡÀ
  
ȋηͳͶͲ ȌǡÙ × -
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 Ǧδͳ͵Ͳ ȋFigura 2).
ǡ  ǡ
na ausência de hiperlipidemia diagnosticada, parece
       
DCV iniciando a terapia com estatina em indivíduos
 Ǥϐ   
de indivíduos com doença subclínica permite não só
Ù         ϐ Ù ǡ± ϐ  
de pacientes e a descontinuação de uma terapia onde a
  ǦϐÀ  Ǥ
   ϐ 
versusϐ ±ϐǤ
ǡϐ  ± 
ser uma prioridade.
±ǡ²  rosclerótico começa no início da infância, as calcula  ϐ  ϐ   
ÀȋʹǡͻͲȌǤǡ to antes do indicado pelas calculadoras de risco convencionais deve ser considerado. Diferentes calculadoras poderiam ser possivelmente desenvolvidas com
  ± ǡ      
ȋïǡ  ïǡ À  Ǧ 
ϐ   Ȍǡ   ȋ  ±  
À± Ȍ ȋǡǡÀ±  À
ȏȐȌǤǡϐ  
 ±   Àtrou melhorar a discriminação do risco usando a
     ȋͻͳǦͻ͵ȌǤ ± ǡ
      Àǡ ×  
 ϐ  ϐ  ± À×±      ϐ  ±
× ȋͻͶȌǤ²cia de doença iliofemoral, se a incidência de eventos
por DCV puder ser correlacionada com a sua presença,
ϐ  
 ȋͻͶȌǤ  
   ǡ     
ï  ȋϐ    ǡ  ϐ  ±
ǡ ×Ǧ Ǧ  À ± ǡ À sibilidade e PCR de alta sensibilidade) em uma calcu Ǧ À 
ǡϐ 
  ȋÀ ǦǣͲǡͻȌȋͻͷȌǤ
Embora este modelo não tenha sido validado, ele su  ± À    
de previsão de risco.
 ±
os esforços para atingir níveis mais baixos de risco e
 Àϐ  
Ǥ ± À± 
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FIGURA 2౨Recomendações para a Modulação dos Fatores de Risco para a Prevenção Primária de Doença Cardiovascular
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Esta figura resume as recomendações de tratamento para a HTN, o DM e a hiperlipidemia na prevenção primária da DCV antes e após o desenvolvimento do fator
de risco. A intervenção farmacológica só deve ser iniciada em HTN e DM após o desenvolvimento do fator de risco. Isso contrasta com a hiperlipidemia, em que a
estratificação de risco determinará se a terapia com estatina é justificada. DM = diabetes melito; HgA1c = hemoglobina A1c; hsPCR = proteína C-reativa de alta
sensibilidade; HTN = hipertensão; PAS = pressão arterial sistólica; outras abreviaturas como na Figura 1.

um escore de risco de DCV primordial ou um risco basal
À ϐ 
por fatores ambientais. Dois estudos atribuíram difeÙ±  ȋͻǡͻȌǤ
O primeiro estudo examinou o efeito do estilo de vida
 ǡ
 ± ǡ
os eventos de DCV em comparação com um estilo de
ȋͻȌǤ 
tamanho do efeito da terapia com estatinas em eventos
 ± ϐ   ͶΨ 
   ʹΨȋpαͲǡͲͷȌ
ȋͻȌǤ       ±     
 ± Àϐ 
Àϐ   
de risco em uma fase mais precoce.

  lógicas em pacientes de baixo risco, os efeitos adversos
ϐ×   
ǦϐÀ  ǡ      
aos medicamentos for afetada. A seleção apropriada de
Àϐ   × 
    ras de risco para DCV. O estilo de vida e as intervenções
ǡ  ϐÀ    
adotar, não têm esse limite inferior e devem ser a intervenção preferencial para os grupos de menor risco.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Dr. Deepak
L. Bahtt, Brigham and Women’s Hospital Heart & Vascu ǡ ͷ   ǡ ǡ  
ͲʹͳͳͷǤǦ̴̷ǤǤǤ
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