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Resumo 

 

 A patologia valvular cardíaca compreende um conjunto de entidades clínicas que 

tem sofrido amplas alterações no tempo. Durante as últimas cinco décadas observámos 

uma redução acentuada da incidência da patologia reumática nos países 

industrializados. Esta diminuição foi devida a melhores medidas sanitárias e de higiene 

das populações, ao maior e melhor acesso a cuidados de saúde por parte da população 

em geral, surgimento e banalização da antibioterapia, assim como mudanças naturais 

nas estirpes de streptococus. Contudo, a prevalência da patologia valvular cardíaca 

manteve-se constante à custa do surgimento de novas etiologias. Actualmente, a grande 

maioria das valvulopatias nos países industrializados é de natureza degenerativa. Este 

facto deve-se, não só ao aumento da esperança média de vida, mas também a outros 

factores de risco associados aos novos estilos de vida ocidentais. Paralelamente, novas 

etiologias relacionadas com a relativa riqueza dos países industrializados foram 

surgindo, como é o caso das valvulopatias relacionadas com fármacos supressores do 

apetite e para o tratamento da enxaqueca. A incidência e prevalência das valvulopatias 

foram estudadas por vários autores. Ainda que os resultados observados tenham variado 

entre eles, é razoável concluir que se tratam de patologias com icidência e prevalência 

elevadas. Com as actuais tendências demográficas observadas nos países 

industrializados – maior esperança média de vida e populações cada vez mais 

envelhecidas – é esperado um aumento da incidência e da prevalência destas patologias, 

actualmente já elevadas. Esta situação deve ser encarada com seriedade sob pena de se 

tornar um problema de saúde pública com um importante impacto nas sociedades 

ocidentais. A investigação científica realizada durante a última década aumentou o 

conhecimento acerca da fisiopatologia e desvendou factores de risco associados com a 

patologia degenerativa das válvulas. Este conhecimento adquirido deve ser incorporado 

numa postura agressiva de prevenção primária e secundária destas patologias. A actual 

tendência de contenção de custos dos Serviços Nacionais de Saúde obriga a estas 

atitudes. A negação deste problema emergente ou o falhanço no combate ao seu 

desenvolvimento podem culminar numa população cada vez mais envelhecida, com 

cada vez mais co-morbilidades cardíacas, menor produtividade e maiores gastos com 

cuidados de saúde relacionados com patologias valvulares cardíacas. 

 

Palavras-Chave: Patologia Valvular Cardíaca; Estenose Aórtica;  
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Abstract 

 

Valvular heart disease comprises a sum of different clinical entities which have changed 

through time. For the past five decades we observed a decline in the incidence of 

rheumatic heart disease in industrialized countries. This decline was due to better 

sanitation measures, hygiene care, greater and better access to healthcare, the 

appearance and generalization of antibiotherapy, as well as natural changes in the 

strains of streptococus. However, the prevalence of valvular heart disease has not 

changed due to the appearance of new etiologies. Nowadays, the majority of valvular 

heart disease is degenerative due to the greater life expectancy observed in 

industrialized countries. However, other risk factors associated with the western 

lifestyle are also important. On the other hand, new etiologies have emerged due to the 

relative wealth of industrialized countries, such as valvular heart disease related to 

appetite-suppressant drugs or for the treatment of migraine. The incidence and 

prevalence of valvular heart disease were studied by numerous authors. The results 

varied between them but it is reasonable to admit that they both are high. With the 

current demographic tendencies – greater life expectancy and older societies – it is 

expected an increase of the incidence and prevalence of this pathologies. This problem 

should be dealt with active measures under penalty of becoming an important public 

health issue with serious impact in western societies. The scientific investigation 

conducted during the last decade has increased the knowledge about the 

physiopathology and uncovered new risk factors associated with degenerative valvular 

heart disease. This knowledge should be incorporated into an aggressive posture for 

primary and secondary prevention of these pathologies. The current trend of 

diminishing costs on Public Health Services forces such attitudes. The denial of this 

emerging problem or the failure in dealing with its development could lead to an 

increasingly older population, with increasing cardiac comorbilities, less productivity 

and greater cost related to valvular heart disease. 
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Introdução 

 

 A doença valvular cardíaca é um paradigma da mudança de etiologia das 

doenças humanas, intimamente associada aos novos estilos de vida ocidentais, cada vez 

mais vulgarizados, novas atitudes e comportamentos e a uma crescente esperança média 

de vida observada nos países industrializados.  

 Durante as últimas cinco décadas, talvez até desde o advento da revolução 

industrial e de todas as consequências que dela surgiram, nomeadamente melhores 

medidas sanitárias, maior e melhor acesso a cuidados de saúde à maioria da população e 

o surgimento e banalização da antibioterapia, que a incidência e prevalência das 

doenças infecciosas sofreu uma diminuição drástica. Com a diminuição das doenças 

infecciosas, em particular com a redução acentuada da incidência de febre reumática e 

consequentemente da doença cardíaca reumática, durante muito tempo a principal causa 

de patologia valvular cardíaca, observámos uma mudança da etiologia das patologias 

valvulares, sendo evidenciado o papel de outros factores para além dos 

microorganismos nestas patologias. 

 Ainda assim, foi muito interessante constatar que a frequência das valvulopatias 

se manteve sensivelmente constante nos países industrializados, reflectindo o aumento 

da prevalência de novos tipos destas patologias. 

Actualmente, nos países desenvolvidos, a etiologia mais importante das doenças 

valvulares cardíacas é a patologia degenerativa, a qual se encontra directamente 

relacionada com o aumento da esperança média de vida, a relativa riqueza desses países 

e os novos estilos de vida a ela associados. A prevalência das doenças valvulares 

cardíacas nestes países varia consideravelmente entre os estudos realizados. Contudo, 

existem alguns relatórios que apontam para uma subvalorização da real prevalência 

destas patologias, assim como um perfil ascendente da sua incidência. De igual forma, 

alguns autores alertam para existência de um impacto clínico elevado e com tendência 

para aumentar, devendo estas patologias serem encaradas como um real e sério 

problema de saúde pública. 
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Febre Reumática e Doença Cardíaca Reumática 

 

 A febre reumática e a sua sequela crónica, a doença cardíaca reumática, foram 

durante muito tempo a principal causa de patologia valvular cardíaca em todo o Mundo, 

nomeadamente de estenose mitral. Ainda que tenham sido praticamente erradicadas nos 

países industrializados, a febre reumática e a doença cardíaca reumática continuam a ser 

um importante problema nos países em vias de desenvolvimento,
1,2

 nos quais a situação 

actual é semelhante à vivida nos países industrializados no início do século XX, quando 

estas eram um importante causa de mortalidade e morbilidade entre os jovens
3
. 

Infelizmente, a noção de que a febre reumática/doença cardíaca reumática são 

patologias relacionadas com a pobreza é ainda assertiva no início do novo milénio. 

 Várias razões foram postuladas para explicar o declínio da incidência da febre 

reumática e da doença cardíaca reumática: melhoria das condições de vida, melhor 

acesso a cuidados médicos, uso mais alargado de antibióticos, assim como mudanças 

naturais nas estirpes de streptococus. Um relatório da Costa Rica refere que uma dose 

única de penicilina benzatínica administrada a todos os doentes com sore throught pode 

reduzir significativamente a incidência de febre reumática.
4
  

 Estimativas mundiais para a febre reumática/doença cardíaca reumática crónica 

em crianças em idade escolar variam entre 4,9 e 30 milhões de casos.
5
 Estatísticas 

hospitalares da maioria dos países em vias de desenvolvimento revelam que cerca de 10 

a 35% de todas as admissões por motivos cardíacos se devem a doentes com febre 

reumática ou doença cardíaca reumática. Concordantes com este facto, a grande maioria 

das intervenções cardíacas realizadas em países em vias de desenvolvimento devem-se a 

reparação ou substituição de válvulas cardíacas.
3
 

 Nos países industrializados, ainda são realizadas muitas operações a válvulas 

cardíacas relacionadas com doença cardíaca reumática como sequela de situações de 

doença reumática crónica. Por outro lado, a incidência de febre reumática continua 

elevada entre afro-americanos, porto-riquenhos, hispano-americanos e indio-americanos 

(dados relativos aos Estados Unidas da América),
6
 e ainda entre algumas populações 

pobres, maioritariamente indígenas.
7 

Contudo, por se tratar de uma patologia que 

permanece com uma prevalência elevada nos países em desenvolvimento e entre 

emigrantes desses países para outros mais desenvolvidos, mantém-se necessária uma 

contínua atenção a esta patologia.
8  
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 Acho importante prestar particular atenção aos novos países emergentes, cada 

vez mas industrializados, mas ainda com chagas de tempos passados, como é o caso da 

Índia. Neste país, a febre reumática e a doença cardíaca reumática mantêm-se como 

importantes problemas de saúde pública e resultam ainda em morbilidade e mortalidade 

cardíaca consideráveis (41,5% dos casos de doença cardíaca reumática crónica em 

adultos cursavam com estenose mitral).
9 

Contudo, alguns estudos mostram tendências 

em direcção a uma redução na prevalência de doença cardíaca reumática na população 

escolar.
10  

 É previsível observar nestes países (Índia, Brasil, África do Sul, etc) uma 

evolução semelhante à observada nos países mais desenvolvidos. 

 

Dados estatísticos relativos a febre reumática e doença cardíaca reumática nos E.U.A.:
11 

 

> A mortalidade como causa subjacente ou contribuinte para a morte está contabilizada 

em 7440 casos; 

                       - em 1950, cerca de 15000 americanos (ajustes realizados para os códigos 

de ICD) morreram de doença cardíaca reumática ou febre reumática, comparativamente 

com os 3500 actuais. 

         - entre 1993 e 2003 a taxa de mortalidade para febre reumática/doença 

cardíaca reumática baixou 36,8%, enquanto a mortalidade real baixou 24.6%. 

         - a taxa de mortalidade global em 2003 para febre reumática /doença 

cardíaca reumática foi de 1.2. Taxas de mortalidade foram de 1.0 para homens 

caucasianos e 0.9 para homens negros e 1.4 para mulheres caucasianas e 1.2 para 

mulheres negras. 

 

 Nos países industrializados, a incidência de febre reumática e de doença cardíaca 

reumática foram drasticamente reduzidas durante os últimos 30 anos evidenciando o 

papel de outros factores para além dos microorganismos nas patologias valvulares 

cardíacas, sendo estas actualmente, e por maioria de razão, de natureza degenerativa. 

Temos vindo a observar que, apesar da diminuição da patologia reumática nos países 

desenvolvidos,
1,2 

a frequência das valvulopatias não se acompanha desse decréscimo, 

sendo isso o resultado do aumento da prevalência de outras etiologias: actualmente, a 

grande maioria das valvulopatias é de natureza degenerativa.
3,12,13,14,15,16   
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 A patologia degenerativa das válvulas encontra-se directamente relacionada com 

o aumento da esperança média de vida nos países idustrializados, comparativamente 

com os países em vias de desenvolvimento. Contudo, este marcado aumento da 

esperança média de vida é apenas parcialmente responsável pela mudança de etiologia, 

especialmente no tocante à doença da válvula aórtica.
3 

 

 Naturalmente, não se verificou uma diminuição simultânea do número de 

cirurgias a válvulas cardíacas. Numa série cirúrgica reportada de um período de 5 anos 

(de 1981 a 1985), as cirurgias motivadas por doença valvular degenerativa aumentaram 

de 30 para 46 %.
17

 Ainda que se observe um aumento da incidência das patologias 

valvulares degenerativas com a idade, esta não parece ser o único factor determinante, 

uma vez que a doença valvular degenerativa não se encontra presente universalmente 

nos idosos (25 – 45 % dos octagenários não apresentam calcificação da válvula 

aórtica.
3,18,19 
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Prevalência da Patologia Valvular Cardíaca 

 

 A prevalência da patologia valvular cardíaca foi estudada através de uma análise 

compreensiva prospectiva de três grandes estudos nacionais baseados na população
20

 – 

Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study,
21

 

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study
22 

e Cardiovascular Health Study 

(CHS).
23 

Em todos estes estudos existiram critérios definidos e específicos, os critérios 

de selecção foram semelhantes em todos e os participantes foram seleccionados 

aleatoriamente da população. 

 Nestes estudos baseados na população, as doenças valvulares cardíacas estavam 

presentes em 615 (5.2%, 95%; I.C. de 4.8-5.6) participantes. A prevalência nacional de 

doenças valvulares cardíacas, tendo em consideração a sobreamostragem de população 

idosa, e após ajustes para a distribuição nacional de idades e sexo para o censo dos 

E.U.A. do ano 2000, foi de 2,5% (95% I.C. de 2.2-2.7).  

Das valvulopatias estudadas, a regurgitação mitral foi a mais comum e a estenose mitral 

a menos comum. A prevalência das valvulopatias aumentou significativamente com a 

idade (Figura 1).  

 

Gráfico I: Prevalência da patologia valvular cardíaca por idade. (A) Frequência em 

estudos baseados na população (B) e no condado de Olmstead, E.U.A..  
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 Um grande aumento na prevalência de regurgitação mitral foi verificado com o 

aumento da idade (tabela 1). O odds ratio (ajustado para o sexo) da associação entre 

valvulpatias e a idade (por cada 10 anos) foi significativo para a regurgitação mitral 

(1.84, 95%; I.C. de 1.70-1.99; p<0.0001), estenose mitral (1.65, 1.12-2.43; p=0.01), 

regurgitação aórtica (1.49, 1.30-1.70; p<0.0001) e estenose aórtica (2.51, 2.02-3.12; 

p<0.0001). Não se verificou diferença nas taxas de valvulopatias ajustadas para a idade 

entre homens e mulheres para a maioria das valvulopatias (regurgitação mitral, p=0.67; 

estenose mitral, p=0,74; regurgitação aórtica, p=0.92). Contudo, foi verificada uma 

tendência para maior prevalência de estenose aórtica nos homens (p=0.06) e após 

ajustar para a idade, verificou-se que os homens possuem taxas de estenose aórtica 

superiores às mulheres (odds ratios 1.52, 1.02-2.26; p=0.04). 

 No condado de Olmsted, E.U.A., foram diagnosticadas clinicamente 

valvulopatias em 1505 residentes (1.8% ajustado à população adulta dos E.U.A.). Um 

aumento significativo da prevalência das valvulopatias foi verificado com o aumento da 

idade em ambos os sexos. A regurgitação mitral foi a valvulopatia mais frequentemente 

diagnosticada (1.0%, 0.9-1.1); a menos frequente foi a estenose mitral (0.04%, 0.03-

0.05). A frequencia de doença valvular mitral foi superior à doença valvular aórtica 

(1.0% [0.9-1.1] vs 0.9% [0.8-0.9]; p=0.007). As valvulopatias foram diagnosticadas 

mais frequentemete em homens.
20 

 O EuroHeart survey
24

 atraiu atenção para a frequência e gravidade clínica da 

apresentação das doenças valvulares cardíacas, mas o peso das valvulopatias não pode 

ser inteiramente medido por casos clínicos incidentais de doenças valvulares que são 

maioritariamente diagnosticados com base em hospitalizações e séries cirúrgicas. 

As valvulopatias detectadas neste estudo não são meros achados ecocardiográficos mas 

acarretam consequências profundas como remodelagem das câmaras cardíacas e um 

acréscimo na mortalidade observada para a população e para a comunidade, ainda que 

seja possível realizar cirurgias de reparação ou substituição de válvulas.
25 

Foi ajustado o 

excesso de mortalidade devido a doença coronária e para a mortalidade esperada para 

remover o potencial papel da doença coronária ou outras comorbilidades na estimativa 

do risco relacionado com as valvulopatias. O excesso de risco associado com as 

valvulopatias indica a importância de uma detecção precoce das mesmas. A detecção 

precoce é crucial para um prognóstico favorável, uma vez que o EuroHeart survey 

mostrou que muitos doentes não são admitidos para tratamento cirúrgico ainda que 

tenham indicação formal para o ser, maioritariamente por terem uma idade já muito 
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avançada.
26 

Nem todos os doentes idosos podem ser candidatos para cirurgia – devido a 

comorbilidades – evidenciando a importância das abordagens terapêuticas percutâneas 

emergentes.  

 Através do uso do censo da população dos EUA de 2000
27 

foi possível ter em 

conta a sobreamostragem prospectiva da população idosa e chegar a um peso das 

doenças valvulares cardíacas para o ano 2000 de 4.2 – 5.6 milhões de adultos nos 

E.U.A. 

 Este estudo demonstra não só o aumento da prevalência das valvulopatias com o 

avançar da idade mas também o elevado número absoluto de casos na população idosa. 

Mais de uma em cada oito pessoas idosas com 75 ou mais anos de idade possuem 

doença valvular moderada a grave. Assim, com as previsões de uma sociedade cada vez 

mais envelhecida e numerosa,
 27 

o impacto das doenças valvulares cardíacas tenderá a 

ser cada vez maior. Com os curtos intervalos de confiança e a alta coerência entre os 

dados populacionais e da comunidade, ficam poucas dúvidas quanto à gravidade deste 

impacto e o seu aumento no futuro. 

 A alta prevalência da estenose aórtica em indivíduos idosos foi confirmada pelo 

estudo Helsinki Aging Study.
18 

Esta valvulopatia foi a patologia com o menor 

desfazamento entre a população em geral e a comunidade estudada. Isto é devido, 

possivelmente, à baixa tolerância clínica da doença.
25 

Esta falha no diagnóstico clínico 

das valvulopatias, particularmente em doentes idosos, sublinha a importância da 

ecocardiografia
28 

sempre que o diagnóstico é suspeito ou é simplesmente uma 

explicação para sintomas ainda por explicar. 

 Ainda que a maioria das valvulopatias tenham uma distribuição semelhante para 

ambos os sexos, a regurgitação aórtica e mitral foram diagnosticadas com mais 

frequência nos homens. As séries cirúrgicas reportadas de regurgitação aórtica e mitral 

revelam consistentemente um predomínio de homens de 60 – 75%.
29,30 

O desajuste 

verificado entre as taxas de valvulopatias observadas na população em geral e na 

comunidade ou séries cirúrgicas é importante e pode ser indicativo de um viés de sexo 

em padrões de referenciação para diagnóstico e tratamento. Os mecanismos deste 

desajuste devem ser mais estudados. 

 A regurgitação aórtica foi menos prevalente e foi observada em 13,0% dos 

homens e 8,5% das mulheres.
15  

 É possível verificar algum desfasamento entre os diferentes números apontados 

pelos diferentes estudos realizados sobre a prevalência das doenças valvulares cardíacas 



 

12 

 

na população em geral. Contudo, penso que é razoável afirmar que estamos a lidar com 

uma prevalência elevada e com tendência para aumentar. Abordarei este tema, 

juntamente com o seu impacto nas populações cada vez mais numerosas e envelhecidas 

dos países industrializados, com maior profundidade no final desta monografia. 
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Patologia da Válvula Aórtica: Determinantes Clínicos 

 

 A patologia da válvula aórtica é actualmente considerada a que maior impacto 

tem nas populações dos países industrializados. Assim sendo, grandes esforços foram 

desenvolvidos no sentido de aumentar o conhecimento acerca dos factores que levam ao 

aparecimento desta valvulopatia.
31

 

 Ainda que a prevalência da doença valvular aórtica aumente com a idade, existe 

evidência que sugere que a patologia valvular aórtica degenerativa não é simplesmente 

uma consequência do envelhecimento. A doença valvular aórtica não é vista 

universalmente nos idosos, sendo que 25 a 45 % dos octagenários não têm evidência de 

calcificação da válvula aórtica.
18,19

 As lesões iniciais de calcificação na doença valvular 

aórtica do idoso parecem ter semelhanças com o processo observado na aterosclerose, 

incluindo a deposição lipídica (apoB, apoA e apoE), infiltração de macrófagos e 

produção de osteopontina e outras proteínas.
32,33,34,35,36 

 

 As semelhanças entre o processo de calcificação na doença valvular aórtica 

degenerativa do idoso e o processo aterosclerótico sugerem a partilha dos mesmos 

factores de risco entre as duas patologias. Esta possibilidade é suportada por estudos 

preliminares que identificaram factores de risco para a estenose aórtica calcificada como 

consumo tabágico, hipertensão arterial, hiperlipidemia, níveis de lipoproteína A e 

diabetes.
37,38,39,40,41 

 

Inúmeros estudos foram desenvolvidos para identificar os factores de risco para a 

doença da válvula aórtica. O Helsinki Aging Study estudou mais de 500 idosos, 

realizando uma análise multivariável com stepwise logistic regression analysis, 

identificando vários factores de risco independentes para a doença valvular aórtica. 

Aronow et al.
39 

estudaram uma população idosa com ecocardiografia 2D, assim como 

muitos outros estudos, de entre os quais destaco a Jichi Medical School
37

 e Stewart et 

al.
41,42

 

 Como já foi dito, é pouco provável que a doença valvular aórtica degenerativa se 

relacione apenas com o desgaste relacionado com o envelhecimento. 

Os estudos acima mencionados identificaram vários factores de risco independentes 

para a doença da válvula aórtica. A idade não constituiu surpresa por ter sido já 

identificada em estudos anteriores. 
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 Para além da idade, foi postulado que os factores de risco ateroscleróticos 

também seriam factores de risco para a patologia valvular aórtica degenerativa. Esta 

hipótese baseava-se em várias linhas de evidência incluindo:  

1) as semelhanças entre as lesões iniciais da doença valvular aórtica e da aterosclerose, 

incluindo a deposição lipídica;
34  

2) a associação entre as lesões valvulares aórticas e hiperlipidemia
44,45 

ou níveis 

elevados de lipoproteína A;
37 

 

3) a localização das mudanças focais de esclerose no lado aórtico dos folhetos 

valvulares
46 

sugerindo lesão endotelial devida a low shear stress e high tensile stress 

como possíveis factores iniciantes no processo patológico;
46,47 

 

 Contudo, os factores de risco mais significativos variaram entre os estudos.  

Aronow et al.
39 

estudaram uma população idosa com ecocardiografia bidimensional 

(2D) e descobriram uma associação entre doença valvular aórtica e hipertensão, 

diabetes, hipercolesterolémia e níveis baixos de HDLc. No Helsinki aging study,
43

 

hipertensão, idade e baixo índice de massa corporal foram dados como factores de risco 

independentes (independent predictors) de calcificação da válvula aórtica; o colesterol, 

tabagismo e diabetes não. O estudo da Jichi Medical School
37 

identificou uma 

associação entre níveis de Lp(a) e esclerose da válvula aórtica. Stewart et al.
42 

mostram 

com o seu estudo que a idade, o sexo, altura, hipertensão, tabagismo, Lp(a), LDLc são 

factores de risco independentes (independent predictors) da doença valvular aórtica 

degenerativa. A magnitude do risco atribuído a estes factores á maior para idade, sexo 

masculino, hipertensão, tabagismo e Lp(a), com apenas um pequeno aumento de risco 

para níveis elevados de LDLc. De uma forma geral, a magnitude da associação é 

semelhante à referente aos factors de risco para doença arterial coronária nos idosos. 

Contudo, salienta-se o facto de este estudo ter sido realizado a uma população com mais 

de 65 anos de idade, podendo assim sobrevalorizar a relação entre estes factores de risco 

e a doença valvular aórtica.
48 

 

 A relação entre esclerose ou estenose aórticas e factores de risco clínicos para 

aterosclerose foi avaliada em 5201 doentes com 65 ou mais anos de idade 
(42)

; a 

esclerose da válvula aórtica foi encontrada em 26% e estenose aórtica em 2% do estudo 

de coorte. Factores clínicos independentes relacionados com ambos os tipos de doença 

valvular degenerativa foram a idade (risco duplo para cada 10 anos de idade), sexo 

masculio (risco duplo) e história de hipertensão arterial (20% de acréscimo no risco); 

outros factores significativos foram níveis elevados de lipoproteía A e LDL.  
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 Resumindo, os factores de risco identificados para a doença da válvula aórtica, 

com maior ou menor magnitude de risco, foram: idade, sexo masculino, altura, baixo 

índice de massa corporal, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolémia, níveis 

baixos de HDLc, níveis elevados de LDLc, níveis elevados de Lp(a) e tabagismo.  

 Explicações potenciais para a associação destes factores clínicos com a doença 

valvular aórtica incluem a possibilidade da hipertensão resultar em forças tensionais 

anormalmente altas nos folhetos valvulares. Uma alternativa são os padrões de fluxo 

turbulento associados com altos índices de volume de fluxo os quais podem levar a low 

shear stress, resultando em lesão e disrupção endotelial como se observa nas lesões 

ateroscleróticas.
46,49

 Níveis elevados de LDLc e Lp(a) podem facilitar a deposição 

lipídica após a lesão endotelial, qualquer que seja a causa. O tabagismo pode aumentar o 

risco de doença valvular aórtica por mecanismos análogos aos postulados para a 

aterosclerose, incluindo efeitos adversos na permeabilidade endotelial e oxidação de 

lipoproteínas.
49  

 A explicação para a associação inversa entre a altura e a doença valvular aórtica 

não é prontamente aparente. Lindroos et al.
43 

descobriu uma relação inversa entre a 

calcificação da válvula aórtica e o índice de massa corporal, e postularam que a relação 

poderia ser mediada pela osteoporose. Perda de altura na osteoporose está bem 

descrita,
50 

levantando a possibilidade da associação entre doença valvular aórtica 

degenerativa e osteoporose. Outras possibilidades incluem efeitos de stress 

hemodinâmico e sheer stress relacionados com o comprimento da vasculatura 

periférica.
 

 Ainda que muitos dos factores de risco ateroscleróticos sejam também factores 

de risco para a doença valvular aórtica, devemos ter em atenção que outros factores 

devem ser importantes para o desenvolvimento de doença significativa da válvula 

aórtica pelo facto de apenas 50% dos doentes com estenose aórtica grave apresentarem 

também significativa doença arterial coronária.
51,52,53  

 A fisiopatologia desta entidade clínica culmina com a calcificação e/ou estenose 

da válvula aórtica, mas os mesmos depósitos de calcificação podem ocorrer no folheto 

posterior da vávula mitral e levar a incompetência e, mais raramente, estenose mitral. 

 Os resultados destes estudos sugerem que as doenças valvulares cardíacas não 

devem ser vistas como consequências inevitáveis de uma população cada vez mais 

envelhecida. Pelo contrário, estes achados devem ser encarados como possíveis medidas 

preventivas. Tendo em consideração que a doença aterosclerótica, pelo menos a doença 



 

16 

 

coronária, é até certo ponto uma patologia prevenível, na qual esforços devem ser feitos 

para alteral o natural (ou não natural) curso da doença, os mesmos princípios se aplicam 

para as doenças valvulares degenerativas. Assim, as formas precoces de apresentação de 

estenose aórtica e, provavelmente, esclerose aórtica e calcificação do anel da válvula 

mitral, devem ser consideradas como indicações para implementar medidas usadas 

geralmente para o tratamento da doença aterosclerótica, como é o caso da modificação 

dos hábitos alimentares, tabagismo, níves plasmáticos de lípidos e controlo da pressão 

arterial. O sedentarismo deve, de igual forma, ser encarado como factor de risco para a 

doença da válvula aórtica. Ainda que não tenha sido objectiva e formalmente estudada a 

relação entre ambos, é amplamente reconhecido que o exercício físico regular melhora 

globalmente a saúde de um indivíduo e traz banefícios inquestionáveis a nível 

cardiovascular. O exercício físico regular é acompanhado de melhorias do perfil 

tensional, dos valores de glicemia em doentes diabéticos, melhoria da 

hipercolesterolémia e diminuição do peso, combate à obesidade e optimização do índice 

de massa corporal. Como tal, podemos afirmar com bastante certeza que o sedentarismo 

se repercute negativamente na prevenção do desenvolvimento e no abrandamento da 

progressão da doença da válvula aórtica 
(54)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Novas etiologias relacionadas com a riqueza dos países industrializados 

 

 A riqueza relativa dos países industrializados levou ao aparecimento de novas 

etiologias na realidade clínica das doenças valvulares cardíacas. Exemplos destas novas 

etiologias relacionam-se com fármacos supressores do apetite, fármacos alcalóides 

derivados da ergotamina e valvulopatias no contexto da infecção pelo VIH/SIDA. 

Durante os últimos 20 anos, a comunidade médica testemunhou o aparecimento destas 

novas formas de doença valvular cardíaca.  

 

Fármacos Supressores do Apetite 

 Os primeiros relatórios acerca da eficácia da combinação da fenfluramina com 

fentermina no tratamento da obesidade apareceram em 1992. Até 1997, cerca de 14 

milhões de prescrições destes fármacos forma receitadas; Contudo, em 1997, Connolly 

e colegas
55 

reportaram uma série de 24 doentes que tinham sido tratados com 

fenfluramina-fentermina por uma média de 11 meses e descobriram uma alta incidência 

de regurgitação valvular cardíaca; cinco doenes do estudo necessitaram de cirurgia 

valvular, com achados semelhantes aos encontrados nas válvulas de doentes com 

síndromes carcinóides relacionados com a serotonina (embora nestes doentes tenham 

afectado o lado esquerdo). A prevalência de regurgitação mitral ou aórtica nestes 

doentes variava entre 20 e 30 %.  Como resultado desta constatação, estes fármacos 

foram retirados do mercado. Três relatórios publicados simultaneamente no New 

England Journal of Medicine confirmaram a asociação entre as patologias valvulares 

cardíacas e estes fármacos, ainda que os relatórios variem relativamente à estimativa da 

magnitude do risco.
56,57,58 

 

 

Doença Cardíaca Alcalóde Ergotamínica 

 A metisergina e a ergotamina são dois fármacos clássicos usados na profilaxia e 

tratamento da enxaqueca. São ambos derivados alcalóides ergotamínicos e ambos 

partilham uma estrutura química semelhante à da serotonina. A serotonina é o agente 

responsável pela doença valvular na síndrome carcinóide, no qual ocorre fibrose do 

endocárdio. Está relatado que a ingestão crónica de ergotamina ou metisergina pode 

induzir um espessamento endocárdico e subsequente disfunção valvular.
59 

O 

envolvimento do endocárdio traduz-se por uma reacção fibrótica que envolve as 

válvulas, cordas tendinosas, músculos papilares e toda a superfície do endocárdio. A 
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fibrose causa retracção das cordas tendinosas e das válvulas, levando a estenose ou 

regurgitação. O processo é semelhante ao que ocorre na síndrome carcinóide. Contudo, 

nesta síndrome, o envolvimento valvular é normalmente restrito às câmaras cardíacas 

direitas (com excepção do carcinóide brônquico), enquanto que na doença cardíaca 

alcalóide ergotamínica, todas as válvulas podem ser afectadas. Ainda assim, as válvulas 

mais afectadas na doença cardíaca ergotamínica são as vávulas aórtica e a mitral. O 

mecanismo patofisiológico subjacente a este fenómeno está ainda por explicar. Estas 

lesões valvulares só se desenvolvem após longos períodos de ingestão destes fármacos: 

um mínimo de 6 anos (média de 20 anos). A incidência e importância das lesões 

cardíacas estão directamente relacionadas com o tempo e com as doses de exposição. A 

incidência deste tipo de valvulopatias é descohecida porque não existem estudos 

realizados com grandes números de consumidores destes fármacos, apenas casos 

esporádicos. Uma pequena série da Clínica Mayo inclui cinco doentes com 

sintomatologia suficiente seria para ser necessário tratamento cirúrgico.
59

 Ainda que 

seja necessários longos períodos de exposição, uma vez iniciada a sintomatologia, a 

progressão da doença até à necessidade de intervenção cirúrgica é muito rápida: uma 

média de 6 meses a 4 anos. O tratamento passa pela suspensão dos fármacos, que pode 

por si causar uma ocasional regressão na sintomatologia, associada a uma orientação 

convencional, como no caso das doenças cardíacas reumáticas ou degenerativas. 

A lição retirada desta situação é a semelhante à retirada da problemática dos fármacos 

supressores do apetite: fármacos que actuam por vias semelhantes à via da serotonina 

são potencialmente perigosos do ponto de vista cardíaco. 

 

VIH/SIDA 

 A doença cardíaca não é uma complicação frequente da infecção pelo 

VIH/SIDA, mas a incidência de envolvimento cardíaco relacionado com a SIDA vai 

aumentar, concomitantemente com o aumento da incidência e prevalência da infecção 

pelo VIH e do aumento da esperança média de vida destes doentes.
60,61 

O envolvimento 

valvular é menos frequente que o envolvimeto do miocárdio ou doença periférica no 

contexto da SIDA, a não ser que exista um factor predisponente como, por exemplo, o 

uso de drogas intravenosas.
62 

Nestes casos, podem ocorrer endocardites causadas por 

staphilococus aureus ou streptococus pneumoniae (mas também microorganismos do 

complexo HACEK ou fungos). Está documentado que o grau de imunosupressão 
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causado pela infecção pelo VIH aumenta a gravidade da doença valvular e subsequente 

mortalidade.
63  

O outro tipo de envolviemento valvular é subsequente a endocardites trombóticas não-

bacterianas ou marânticas de uma forma semelhante ao ocorrido no cancro. A 

incidência varia entre 4 e 7% em séries de necrópsia. As vegetações são compostas de 

verrugas estéreis ligadas aos coaptation points das válvulas e são constituídas por 

massas de agregados fibrinoplaquetários. Quando as vegetações atingem um tamanho 

superior a 2 mm, elas podem ser detectadas e o diagnóstico pode ser feito por meio de 

ecocardiografia. Qualquer válvula pode ser afectada, sendo que do ponto de vista 

clínico, os fenómenos subsequentes mais comuns são do tipo embólico. Não existe 

tratamento específico.
3
  

Existe, ainda, um outro tipo de patologia valvular cardíaca característica dos países 

industrializados, pelo facto de ser uma patologia quase única e exclusivamente 

diagnosticada nestes países. Apenas nestes, porque os meios complementares de 

diagnóstico necessários à sua detecção são extremamene escassos nos países em vias de 

desenvolvimento. Trata-se da síndrome antifosfolipídico. 

 

Doença valvular cardíaca associada com o sindrome antifosfolipidico  

 A síndrome antifosfolipídico é uma entidade caracterizada por trombose 

vascular com envolvimeto cardíaco frequente, particularmente com lesões a nível 

valvular.
64 

A síndrome é causado pelo aparecimento de anticorpos antifosfolípidos na 

circulação sanguínea, os quais são imunoglobulinas que aparecem espontâneamente em 

circulação contra fosfolípidos carregados negativamente. Os anticorpos 

antifosfolipídicos foram inicialmente encontrados em doentes com Lúpus Eritematoso 

Sistémico. Desde então têm sido encontrados ocasionalmente em outras doenças do 

tecido conjuntivo, assim como em patologias iatrogénicas, malignas ou infecciosas. 

Adicionalmente, foram encontrados em pessoas sem qualquer patologia subjacente. 

Estes anticorpos associam-se com um intrigante efeito na coagulação sanguínea. In 

vitro, é observável um efeito anticoagulante. Paradoxalmente, in vivo, as manifestações 

clínicas associadas a esta síndrome passam por uma elevada incidência de trombose 

venosa e arterial. As minifestações clínicas principais desta síndrome prendem-se com 

este estado pró-trombótico, com eventos múltiplos e bilaterais, embolismo pulmonar, 

hipertensão pulmonar crónica secundária, enfarte, acidentes isquémicos transitórios, 

oclusões arteriais viscerais múltiplas e outras oclusões dos grandes vasos. Nenhuma 
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parte da vasculatura é poupada da possibilidade de um evento trombótico. O 

envolvimento cardíaco é frequentemente observado dentro deste largo espectro de 

manifestações da síndrome antifosfolipídico e pode-se apresentar de várias maneiras.
65 

O envolvimento valvular foi demonstrado em doentes com síndrome antifosfolipídico 

primário.
65 

As lesões são encontradas por meio da ecocardiografia com Doppler em 

38% dos doentes, havendo envolvimento das válvulas mitral e aórtica. As valvulopatias 

são de regurgitação e podem ser de gravidade variada, podendo ser necessário o recurso 

ao tratamento cirúrgico. As lesões aparecem como espessamentos localizados 

iregulares, e não do tipo vegetativo. A patogénese destas lesões não está ainda 

esclarecida. 

O diagnóstico isolado de síndrome antifosfolipídico sem manifestações clínicas 

associadas não necessita de tratamento. Contudo, doentes com manifestações 

trombóticas devem ser totalmente hipocoagulados. 

Estas quatro situações surgiram do desenvolvimento de terapêuticas específicas para 

doentes em países industrializados, assim como de patologias diagnosticadas com 

recurso a meios complementares de diagnóstico massificados nestes países. Estas 

patologias são relativamente recentes e relacionam-se directamente com a riqueza 

relativa das populações e dos países industrializados. 
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Tendências demográficas nos países industrializados 

 

Uma das principais características da população mundial actual é o aumento 

considerável do número absoluto e relativo de idosos. Em 2020, estima-se que a 

população mundial será composta por mais de 1000 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais.  A população com mais de 75 anos é o grupo de maior crescimento.  O número de 

pessoas em todo o mundo que vai atingir 100 anos ou mais deverá ser superior a 2 

milhões até 2050.
66 

 

 

Gráfico II: Distribuição demográfica nos países europeus em 1999 e 2050. 

 

Fertilidade e Estatísticas de Expectativa de Vida  

 País 
 Total 

pop (000) 

 % Da 

pop.  60 

1999 

 Taxa de 

fertilidade 

total 

 Expectativa de 

vida ao nascer 

(anos) 

Feminino 1999 

 Expectativa de 

vida ao nascer 

(anos) do sexo 

masculino 1999 

 Áustria  8 177  19,9  1,4  80,4  74,4 

 Bélgica  10 152  21,6  1,6  81,3  74,5 

 Dinamarca  5 282  20,0  1,7  78,1  72,2 

 Finlândia  5 165  19,7  1,7  80,7  73,4 
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 França  58 886  20,5  1,7  83,6  74,9 

 Alemanha  82 178  22,7  1,3  80,1  73,7 

 Grécia  10 626  23,6  1,3  80,5  75,5 

 Irlanda  3 705  15,2  1,9  78,3  73,3 

 Itália  57 343  23,9  1,2  82,1  75,4 

 

Luxemburgo 
 426  19,4  1,7  81,4  74,5 

 Países 

Baixos 
 15 735  18,3  1,5  81,1  75,0 

 Portugal  9 873  20,8  1,4  79,5  72,0 

 Espanha  39 634  21,6  1,1  82,1  75,3 

 Suécia  8 892  22,3  1,6  81,9  77,1 

 Reino 

Unido 
 58 744  20,9  1,7  79,7  74,7 

  

Tabela 1: Estatísticas relativas aos vários países europeus. 
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Expectativa de vida na idade de 65 anos para total da população e para as Mulheres 

na Europa
67

 

 

  

Gráfico III: Progressão da esperança média de vida ao longo das décadas. 
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Discussão 

 

 A doença valvular cardíaca compreende um conjunto de entidades clínicas que 

tem sofrido amplas alterações no tempo. O desenvolvimento das sociedades ocidentais, 

a melhoria das condições de saúde e o uso generalizado da antibioterapia levaram a uma 

queda acentuada da patologia reumática nos países industrializados. Contudo, a 

prevalência das valvulopatias manteve-se sensivelmente constante com o passar do 

tempo. Este facto é devido ao aumento da incidência e prevalência das valvulopatias de 

etiologia degenerativa. A patologia degenerativa das válvulas cardíacas, com especial 

destaque para a estenose aórtica, é em grande parte devida a uma crescente esperança 

média de vida observada nos países industrializados. Contudo, vários estudos 

demonstraram que outros factores, nomeadamente, sexo masculino, altura, baixo índice 

de massa corporal, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolémia, níveis baixos de 

HDLc, níveis elevados de LDLc, níveis elevados de Lp(a) e tabagismo contribuem 

também para o desenvolvimento desta patologia.  

 Por outro lado, etiologias relacionadas com a relativa riqueza dos países 

industrializados e as alterações de estilos de vida foram surgindo. As valvulopatias no 

contexto da infecção pelo VIH/SIDA, as relacionadas com terapêutica supressora do 

apetite, terapêutica para a enxaqueca com derivados ergotamínicos e no contexto da 

síndrome antifosfolipídico são características dos países industrializados e do tipo de 

Medicina que aí se pratica. 

 A prevalência das valvulopatias nos países industrializados foi determinada 

através de vários estudos americanos, europeus, japoneses e mundiais. Os valores 

encontrados variam entre os estudos. Deve-se ter em atenção o facto de alguns estudos 

serem efectuados utilizando populações hospitalares, enquanto outros são feitos 

estudando comunidades ou a população nacional. Ainda assim, é possível concluir que a 

prevalência das valvulopatias é elevada. Podemos também afirmar que, atendendo às 

tendências demográficas dos países industrializados, a incidência e prevalência das 

valvulopatias vai tender a aumentar. 

 As valvulopatias são entidades clínicas com um grande impacto na qualidade de 

vida do doente, na sua produtividade e representam um gasto significativo para os 

Serviços Nacionais de Saúde.  
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 Um aumento da incidência e prevalência das valvulopatias, actualmente já 

elevadas, pode tornar-se num grave problema de saúde pública, especialmente no 

contexto das populações ocidentais cada vez mais envelhecidas. 

 A investigação científica realizada durante a última década, levou a um 

esclarecimento sobre a fisiopatologia das valvulopatias, com destaque para a estenose 

aórtica. Este conhecimento desvendou factores de risco associados a estas patologias, 

assim como novas abordagens médico-cirúrgicas.  

 Com as actuais tendências de contenção de custos nos Serviços Nacionais de 

Saúde, saliento a necessidade de se adoptar uma postura agressiva de prevenção 

primária e secundária, tentando assim minimizar o esperado aumento de incidência e 

prevalência da patologia degenerativa valvular cardíaca. A negação deste problema 

emergente ou o falhanço no combate ao seu desenvolvimento vão, com bastante certeza, 

culminar numa população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais co-

morbilidades cardíacas, menor produtividade e maiores gastos com cuidados de saúde 

relacionados com patologias valvulares cardíacas. 
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