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iperlipidemia é um dos fatores de risco para cardiopatia

isquêmica. Compreende hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia

que se acompanham de anormalidades em lipoproteínas

plasmáticas especializadas no transporte dos lipídios. Assim,

pacientes com alta dosagem de colesterol têm elevação em

lipoproteína de baixa densidade (LDL). Os com altos níveis de

triglicerídeos têm aumento de lipoproteína de muito baixa densidade

(VLDL). Elevação de lipoproteína de alta densidade (HDL), também

transportadora de colesterol, confere efeito protetor para cardiopatia

isquêmica. Elevações primárias e secundárias de LDL e VLDL são

denominadas hiperlipoproteinemias, classificadas em cinco tipos e

vários subtipos. As mais freqüentes causas de hiperlipoproteinemias

secundárias são diabetes melito, hipotireoidismo, alcoolismo e

ingestão excessiva de gorduras saturadas.

Existe forte associação entre alterações de lipídios e gênese da

doença arterial coronariana. As dislipidemias constituem fator de

risco modificável para aterosclerose. Em adultos sem doença

cardiovascular, a avaliação do perfil lipídico deve ser feita a cada

cinco anos, mediante dosagem sérica de colesterol total, HDL-

colesterol e triglicerídeos. A determinação do LDL-colesterol é feita

pela fórmula: Colesterol total – HDL-colesterol – triglicerídeos/5.

Resumo
Dislipidemias (alterações nos lipídeos séricos) constituem fator de risco para aterosclerose e, conseqüentemente,

doença coronariana. Dentre as medidas de prevenção primária e secundária de cardiopatia isquêmica encontra-

se o uso do grupo das estatinas, agentes hipolipemiantes. Na seleção de um representante deve-se levar em conta

seu benefício em desfechos clínicos (infarto de miocárdio, angina instável, morte súbita e necessidade de

revascularização miocárdica), avaliado em grandes ensaios clínicos randomizados, com validade interna e sem conflito de

interesses. Assim sendo, no momento atual, deve-se priorizar o uso de pravastatina, sinvastatina, lovastatina e atorvastatina

em pacientes com riscos alto e moderado. Aos de baixo risco, devem ser inicialmente preconizadas apenas medidas não-

medicamentosas. A escolha dos esquemas empregados rege-se pela estratificação de risco, além dos níveis de LDL-

colesterol. Estatinas também demonstraram benefício na prevenção primária de hipertensos sem dislipidemias, mas com

fatores de risco cardiovascular, e na prevenção de eventos maiores vasculares em pacientes com diabetes melito tipo 2, mesmo com níveis mais

baixos de LDL-colesterol. Espera-se que controle mais agressivo dos níveis lipídicos associe-se à acentuação da prevenção de eventos clínicos

cardiovasculares. O seguimento domiciliar dos pacientes por farmacêutico mostrou auxiliar na prevenção de tais eventos.
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H Na dependência dos fatores de risco apresentados (ver quadro),

usam-se intervenções não-farmacológicas e medicamentosas na

prevenção de morbimortalidade relacionada à aterosclerose

coronariana
1
.

Fatores de risco para doença coronariana
2,3

Positivos

Idade: Homens ≥ 45 anos; Mulheres ≥ 55 anos
História familiar precoce de aterosclerose: familiar de primeiro
grau com menos de 55 anos (sexo masculino) e 65 anos (sexo
feminino)
Tabagismo atual
Diabetes melito (diabéticos são considerados portadores de
aterosclerose)
Hipertensão arterial sistêmica: PA ≥ 140/90 mmHg; Paciente
em uso de medicação anti-hipertensiva
HDL-colesterol baixo (< 40 mg/dl)

Negativo

HDL- colesterol alto (≥ 60 mg/dl)



Página 2: Estatinas: uso racional na cardiopatia isquêmica

Obesidade e sedentarismo são manejados com medidas não-

medicamentosas. Outros fatores de risco — hipertensão,

hipercolesterolemia, hábito de fumar e intolerância aos carboidratos

— são tratados com medidas medicamentosas e não-

medicamentosas. Estas são enfatizadas na atualização de 2004

das diretrizes do National Cholesterol Education Program
4
 para

tratamento de qualquer pessoa com alto e moderado riscos dos

quais participem fatores como obesidade, inatividade física,

triglicerídeos elevados, baixo HDL-colesterol e síndrome metabólica,

independentemente dos níveis de LDL-colesterol.

Nesta revisão, serão analisadas as diferentes etapas da correta

prescrição médica no que se refere a estatinas, um dos grupos

farmacológicos constituintes do armamentário terapêutico

hipolipemiante.

Objetivo terapêutico

O que aqui se discute é a prevenção primária e secundária de

eventos coronarianos e de mortalidade cardiovascular e total. Para

tanto, foram valorizados os estudos que avaliam os benefícios das

estatinas sobre desfechos primordiais (infarto do miocárdio, angina

instável, morte súbita e necessidade de revascularização), e não

sobre desfechos substitutos ou secundários, tais como correção de

perfil lipídico.

Indicação

Os níveis de LDL-colesterol que indicam abordagem terapêutica

dependem do perfil de risco dos indivíduos. Para aqueles com até

um fator de risco, LDL-colesterol de 160 mg/dl justifica a

recomendação de mudar o estilo de vida por seis meses, antes de

usar medicamento. Quando há dois fatores de risco, o valor cai

para 130 mg/dl, e medicamentos se iniciam três meses após a

instalação de medidas não-farmacológicas infrutíferas. Se existir

mais de dois fatores de risco ou diabetes, o ponto de corte é de 100

mg/dl, sendo medidas medicamentosas preconizadas desde o

diagnóstico.
3,5

 Atualmente, após os resultados dos ensaios que

avaliaram o chamado controle estrito (ver abaixo), aqueles valores

passaram a ser 100 mg/dl e 70 mg/dl para pacientes de moderado

e muito alto riscos, respectivamente
4
.

Seleção

O grupo farmacológico das estatinas – inibidoras da hidroximetil-

glutaril-coenzima A (HMG-CoA), enzima que regula a velocidade de

síntese do colesterol, reduzindo seus níveis séricos – tem sido usado

em prevenção primária ou secundária de cardiopatia isquêmica.

Possivelmente aquela classe de fármacos tenha outros mecanismos

além do hipocolesterolemiante, tais como diminuição da inflamação

vascular, melhora da função endotelial, redução da adesividade

plaquetária e da formação de trombos
6,7

.

Os representantes são pravastatina, sinvastatina, lovastatina,

fluvastatina, atorvastatina e rosovastatina, entre outros. Na prática

se observa a freqüente prescrição de novos representantes, em

detrimento dos mais antigos e mais testados. A busca de evidência

externa, essencial para uma mais correta escolha, deve priorizar

grandes ensaios clínicos randomizados em que se demonstre definido

benefício em relação a desfechos primordiais.

Evidências em prevenção primária
de doença arterial coronariana

Os resultados dos ensaios clínicos com estatinas mudaram

radicalmente a prevenção primária de doença cardiovascular.

O estudo WOSCOPS
8
, com duração média de 4,9 anos, avaliou o

efeito de pravastatina em 6.595 homens de 45 a 64 anos, com

valores médios de colesterol total e LDL-colesterol de 272 ± 22 mg/

dl e 192 ± 18 mg/dl, respectivamente. No grupo intervenção, houve

diminuição de 26% no LDL-colesterol e aumento de 5% no HDL-

colesterol, resultando em 33% de redução na mortalidade por

doença coronariana (61 versus 41 casos, P = 0,042) e 22% de

redução na mortalidade total (135 versus 106 casos, P = 0,051).

O estudo AFCAPS/TEXCAPS
9 
avaliou lovastatina em 1416 indivíduos

entre 65 e 73 anos, dos quais 997 eram mulheres em pós-

menopausa. No seguimento de cinco anos, os participantes tratados

tiveram redução de 37% do primeiro evento agudo coronariano

maior (infarto do miocárdio fatal ou não, angina instável ou morte

súbita), 40% de infarto fatal e não-fatal e 33% de procedimentos de

revascularização. O benefício absoluto total foi de aproximadamente

2%, significando que 50 pacientes precisariam ser tratados para

prevenir um evento em 5 anos.

Metanálise
10

 de cinco estudos, envolvendo 30.817 participantes,

demonstrou que estatinas reduziram risco de eventos coronarianos

maiores e mortalidade total em 31% e 21%, respectivamente, atuando

de forma similar entre gêneros e diferentes faixas etárias.

Em relação à prevenção primária de doença coronariana, novo

tópico entra em discussão: o uso de estatinas em diabéticos de tipo

2 sem elevação dos níveis de colesterol
11
. O American College of

Physicians
12

 recomenda o uso de moderadas doses de estatinas

em diabéticos acima de 55 anos ou nos mais jovens com outro

fator de risco para cardiopatia isquêmica. Baseou-se em metanálise
13

de seis ensaios clínicos de prevenção primária em que medicamentos

hipolipemiantes reduziram os riscos de eventos cardiovasculares

em diabéticos de tipo 2 (RR= 0,78; IC95%: 0,67-0,89; redução de

risco absoluto:0,03; IC: 0,01-0,04 em 4,3 anos de tratamento; NNT

= 34-35 pacientes).

Ensaio multicêntrico randomizado e controlado por placebo
14

 avaliou

o benefício da atorvastatina (10 mg) sobre a redução das

concentrações de colesterol na prevenção primária de eventos

cardiovasculares (morte e infarto não fatal) em 19.342 hipertensos

sem dislipidemia, mas com pelo menos três fatores de risco para

doença coronariana. Após 3,3 anos de seguimento, 100 eventos
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ocorreram no grupo intervenção versus 154 eventos no grupo placebo

(RR= 0,64; IC95%: 0,50-0,83; P=0,0005). Houve 185 e 212 mortes

nos grupos de atorvastatina e placebo, respectivamente (RR= 0,87;

IC95%: 0,71-1,06; P= 0,16).

Na presente revisão, não se encontraram ensaios que enfocassem

desfechos primordiais com fluvastatina e rosovastatina no contexto

da prevenção primária. O ensaio em andamento JUPITER
15

 pretende

analisar os efeitos de rosovastatina (20 mg/dia) sobre desfecho

combinado (morte cardiovascular, infarto do miocárdio, hospitaliza-

ção por angina instável, revascularização arterial) em 15.000

indivíduos com níveis de LDL-colesterol acima de 130 mg/dl e resposta

inflamatória aumentada como indicado por níveis de proteína C de

2 mg/l. Outro ensaio – STELLAR
16

 – compara rosovastatina com

atorvastatina, sinvastatina e pravastatina apenas no que se refere

aos efeitos sobre perfil lipídico.

Evidências em prevenção
secundária de doença arterial
coronariana

Três intervenções são consideradas extremamente importantes na

prevenção secundária da cardiopatia isquêmica: abandono do

tabagismo, controle da hipertensão arterial e redução do colesterol

LDL.

As primeiras evidências da redução de eventos clínicos mediante

tratamento com hipolipemiantes foram descritas em coortes de

pacientes com níveis de colesterol basal muito elevado e com

inúmeros fatores de risco. Os benefícios sugeridos foram

confirmados em clássicos ensaios clínicos de porte.

No 4S
 17

 testou-se sinvastatina versus placebo em 4.444 pacientes

com infarto do miocárdio ou angina prévios e níveis médios de

colesterol total de 260 mg/dl. A mortalidade nos grupos de

intervenção e placebo após seis anos atingiu 8% e 12%,

respectivamente (RR= 0,7; P = 0,0003). Também houve diminuição

de 42% no risco de mortalidade cardiovascular. O benefício absoluto

de sinvastatina, após seis anos de utilização, correspondeu a quatro

vidas salvas, sete infartos prevenidos e seis cirurgias de

revascularização evitadas em cada 100 pacientes tratados.

O conceito de que os benefícios das estatinas pudessem ser

estendidos a todos os pacientes de risco, mesmo com LDL-colesterol

mais baixo, foi reforçado por estudo posterior
18

 que avaliou o benefício

de sinvastatina, comparativamente a placebo, em 20.536 pacientes

com risco aumentado para a ocorrência de eventos cardiovasculares

(prévia doença vascular ou diabetes melito, com colesterol total

superior a 135 mg/dl). Houve redução de 18% na mortalidade por

eventos coronarianos e de 12,9% na mortalidade por qualquer causa.

Outros eventos primordiais foram reduzidos em aproximadamente

24%. O efeito foi independente dos níveis basais de colesterol. O

NNT foi de 10 a 14 pacientes, tratados por cinco anos para prevenir

a ocorrência de um evento vascular maior. Vale comentar a inclusão

de 5963 diabéticos neste estudo, dos quais 2912 não tinham história

de doença vascular. Houve significativa redução nos eventos

vasculares maiores em pacientes com diferentes tipos de diabetes

e até mesmo baixos níveis de lipídios.

Outro ensaio clínico randomizado e controlado por placebo
19

 (n =

9014 homens e mulheres) avaliou pravastatina em prevenção

secundária de cardiopatia isquêmica. Depois de seguimento médio

de 60 meses, o estudo foi terminado precocemente porque

pravastatina associou-se com significativa redução de morte por

doença arterial coronariana, mortalidade total, infarto fatal e não-

fatal, acidente vascular cerebral e necessidade de revascularização

miocárdica. O benefício da pravastatina foi visto em todos os

subgrupos pré-definidos, incluindo diferentes faixas etárias e

qualquer nível de colesterol total.

No ensaio clínico Cholesterol and Recurrent Events (CARE)
20

,

pravastatina, comparativamente a placebo, reduziu significa-

tivamente o desfecho combinado (morte coronariana e infarto não-

fatal, necessidade de revascularização cirúrgica ou percutânea e

acidente vascular cerebral) em pacientes infartados, porém sem

níveis lipídicos marcadamente elevados. Os benefícios foram mais

aparentes em mulheres, idosos (>60 anos) e naqueles com maiores

níveis pré-tratamento de LDL
21

.

Para avaliar eficácia e segurança de pravastatina em idosos (70-82

anos), de ambos os sexos e com história de isquemia ou fatores de

risco para doença coronariana, 5.804 participantes foram

randomizados para o fármaco e placebo. Em 3,2 anos de

seguimento, pravastatina diminuiu LDL-colesterol e reduziu

significativamente a incidência de morte cardiovascular (24%; P =

0,043) e o risco de morte coronariana e infarto não-fatal (-19%; P =

0,006), mas não afetou o risco de acidente vascular encefálico (P=

0,8), embora com tendência a reduzir a incidência de episódio de

isquemia transitória (P =0,051)
 22

.

Para avaliar se a administração precoce de uma estatina poderia

prevenir a recorrência de eventos coronarianos não-fatais (infarto

do miocárdio, parada cardíaca com ressuscitação, isquemia

miocárdica com re-hospitalização de emergência) e morte,

atorvastatina foi iniciada 24 a 96 horas após a ocorrência de angina

instável e infarto agudo do miocárdio em 3.086 pacientes. Um dos

desfechos primários ocorreu em 228 pacientes (14,8%) no grupo da

atorvastatina versus 269 pacientes (17,4%) no grupo placebo (RR=

0,84; IC95%: 0,70-1,00; P = 0,048). Não houve diferenças

significativas em risco de morte, infarto não fatal, parada cardíaca,

mas ocorreram menos eventos isquêmicos sintomáticos que

requereram re-hospitalização no grupo intervenção (RR= 0,74; IC95%:

0,57-0,95; P = 0,02)
23

.

Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo
24

(n=100), conduzido no Brasil, avaliou o efeito de atorvastatina (20

mg, uma vez ao dia, por 45 dias) em desfecho composto (morte

cardiovascular, infarto não-fatal, angina instável e acidente vascular

encefálico), após cirurgia vascular. Nos seis meses de seguimento,

aqueles eventos ocorreram em 8% dos pacientes que receberam o

fármaco em comparação a 26% dos participantes do grupo controle

(P = 0,031).

Em outro estudo
25

, avaliou-se o benefício de fluvastatina (n = 417)

versus placebo (n = 430) na redução de eventos clínicos (morte

cardiovascular, infarto do miocárdio e revascularização) em pacientes
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submetidos à colocação de stent coronariano. Durante seguimento

de quatro anos, fluvastatina reduziu em 30% o risco daqueles eventos,

comparativamente ao placebo (IC95%: -49 a -3.4; P = 0,03).

Na prevenção secundária de eventos coronarianos em diabéticos

de tipo 2, metanálise
13

 de 8 estudos mostrou redução de risco

cardiovascular (RR=0,76; IC: 0,59-0,93; redução de risco absoluto =

0,07;IC = 0,03-0,12 em 4,9 anos de tratamento; NNT =13-14). Doses

moderadas de
 
estatinas foram suficientes para obter benefício em

pacientes com diabetes.

Não se encontraram estudos com definição de benefício clínico em

relação a rosovastatina. Por ser fármaco de introdução mais recente,

os ensaios clínicos até agora publicados (MERCURY I, por exemplo)
26

visam apenas modificação do perfil lipídico e determinação de

equivalência de doses. Está em andamento o programa global

GALAXY
27

 que pretende medir o impacto de rosovastatina na redução

de risco cardiovascular, mediante os resultados futuros de estudos

que avaliem efeito em aterosclerose e desfechos clínicos

cardiovasculares.

Custo

Uso crônico de estatinas, pelo custo que acarreta aos governos,

tem gerado preocupação quanto à avaliação econômica. No Brasil,

há disponibilização de estatinas pelo sistema público de saúde

para pacientes de alto risco de desenvolver eventos cardiovasculares,

mediante obediência a protocolo
28

. O National Service Framework

(NSF) da Inglaterra gasta em torno de 500 milhões de libras esterlinas

com estatinas, com estimativa de aumento de 30% ao ano. Embora

considerado um tratamento custo-efetivo em relação à correção de

hiperlipidemia e prevenção de doença cardiovascular, há interesse

em determinar qual o representante mais custo-efetivo. Estimativa

por modelo de decisão avaliou custo-efetividade de rosovastatina,

atorvastatina, sinvastatina, pravastatina e fluvastatina no tratamento

de pacientes hipercolesterolêmicos por um ano, a fim de que

atingissem alvos pré-determinados (colesterol total e LDL-colesterol).

Rosovastatina demonstrou ser mais custo-efetiva que as demais

estatinas no alcance do perfil lipídico desejado
29

.

Prescrição

Controle estrito, ou seja, aquele que visa trazer LDL-colesterol a

níveis ótimos, tem sido preconizado nos pacientes de maior risco,

com a expectativa de que se correlacione com mais benefício na

redução de risco cardiovascular.

Ensaio clínico randomizado
30

 comparou os resultados da

administração de 40 mg/dia de pravastatina (terapia padrão) com 80

mg/dia de atorvastatina (terapia intensiva), em 4.162 pacientes hospi-

talizados com síndrome coronária aguda. Após seguimento médio

de 24 meses, as taxas do desfecho primário composto (morte, infarto

do miocárdio, angina instável que requereu re-hospitalização, revas-

cularização dentro de 30 dias da randomização e acidente vascular

encefálico) foram de 26,3% e 22,4% com pravastatina e atorvas-

tatina, respectivamente, refletindo uma redução de risco de 16% em

favor de atorvastatina (P =0,005; IC95%: 5-26%). Os níveis médios de

LDL-colesterol foram de 95 mg/dl com pravastatina e de 62 mg/dl

com atorvastatina. A crítica a esse estudo foi o emprego de dois

fármacos cujas doses equivalentes não foram determinadas a priori.

Outro ensaio clínico randomizado e duplo-cego
31

 estudou pacientes

após síndrome coronariana aguda (SCA), neles comparando duas

estratégias: altas e precoces doses de sinvastatina (40 mg ao dia

no primeiro mês após a SCA e 80 mg ao dia a partir de então) e

doses convencionais e tardias (placebo por 4 meses; após, 20 mg

de sinvastatina ao dia). O grupo de tratamento intensivo atingiu

níveis de colesterol mais baixos do que o grupo de tratamento

convencional (colesterol total = 138 mg/dl e LDL-colesterol = 66 mg/

dl versus colesterol total = 157 mg/dl e LDL-colesterol = 81 mg/dl,

respectivamente; P<0,001). O desfecho primário do estudo –

composto de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, reinternação

por SCA e acidente cerebrovascular – ocorreu em 16,7% do grupo

de tratamento convencional e 14,4% do grupo de tratamento

intensivo, uma diferença não-estatisticamente significativa (P = 0,14).

Miopatia ocorreu em 0,4% dos pacientes do grupo de tratamento

intensivo e em nenhum paciente do grupo convencional (P = 0,02).

Está em andamento outro ensaio clínico duplo-cego e multicêntrico
32

que randomizou 10.003 pacientes para, ao fim de cinco anos, aferir o

benefício de duas doses de atorvastatina (10 ou 80 mg) na diminuição

da ocorrência de morte cardiovascular, infarto não-fatal, parada

cardíaca com ressuscitação e acidente vascular encefálico. As metas

de redução de LDL-colesterol correspondem aos valores de 100 mg/

dl e 75 mg/dl, com as doses de 10 e 80 mg de atorvastatina.

Os resultados dos estudos atuais sugerem que controle lipídico mais

agressivo diminua o risco de doença cardiovascular em pacientes

com alto risco para o desenvolvimento da doença. Entretanto, até

que esse benefício fique bem definido, e os riscos dessa terapia

sejam adequadamente mensurados, a melhor estratégia não é,

provavelmente, a do “LDL-alvo”, mas a do estudo HPS
18

, pois, além da

diminuição de custo com desnecessárias dosagens de colesterol,

estar-se-ia utilizando dose segura de estatinas.

Seguimento

Em todo tratamento crônico é importante fazer o seguimento do

paciente, visando aumento de adesão e monitorização de efeitos

adversos. Ensaio clínico controlado
33

 avaliou o papel do farmacêutico

em um programa de educação e monitoramento de dieta, mudança

de estilo de vida e adesão a tratamento com hipolipemiantes em 81

pacientes com dislipidemia. Os pacientes alocados para a

intervenção recebiam visitas domiciliares mensais do farmacêutico

que ouvia os problemas associados ao tratamento, avaliava a

adesão, estimulava o paciente em relação aos objetivos terapêuticos

e media os níveis de colesterol total. Os pacientes do grupo controle

recebiam atendimento médico usual. Os níveis de colesterol em

relação aos valores basais se reduziram mais eficazmente no grupo

intervenção (P < 0,05) do que no controle (P = 0,26) em seis meses.

O programa foi bem recebido por pacientes e médicos clínicos.



Página 5: Estatinas: uso racional na cardiopatia isquêmica

Evidências contemporâneas com estatinas na prevenção de doença coronariana

••••• Tratamento com medidas não-farmacológicas (dieta e
exercícios) precede qualquer tratamento medicamentoso.

••••• Para definir a necessidade de tratamento medicamentoso
de pacientes com dislipidemia, é necessário avaliar o risco
cardiovascular global e não apenas os níveis séricos de
colesterol.

••••• Em prevenção primária de cardiopatia isquêmica,
pravastatina e lovastatina reduzem riscos de eventos
coronarianos maiores e de morte cardiovascular.

••••• Em prevenção secundária de cardiopatia isquêmica,
pravastatina e sinvastatina reduzem a taxa de reinfarto e
a mortalidade em pacientes de alto risco.

••••• Não há ainda estudos de grande porte que avaliem
desfechos de real interesse com novas estatinas. Por isso
essas não devem ser preferidas em detrimento daquelas
que já evidenciaram nítidos benefícios.

••••• Doses moderadas são suficientes para reduzir risco cardio-
vascular em pacientes com diabetes de tipo 2.

••••• Tratamento intensivo e tratamento convencional não
diferem em desfechos clínicos e o primeiro se associa a
mais efeitos adversos.

••••• O seguimento domiciliar dos pacientes realizado por
farmacêutico associa-se a níveis de colesterol mais reduzidos
e gera satisfação nos usuários.
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