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Conselho Editorial da Revista Factores de Risco

A Revista Factores de Risco é uma publicação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia apoiada pelo seu Grupo de Estudo de
Risco Cardiovascular. De publicação trimestral, a Revista tem uma tiragem de 8.500 exemplares é enviada a médcos e outros
profissionais de saúde com interesse na prevenção cardiovascular e no tratamento dos factores de risco.
Neste seu terceiro ano de publicação, entendemos ser o momento de alargar a colaboração na Revista a um Conselho Editorial
que possa apoiar os Editores a cumprir os objectivos a que se propuseraram: fazer da Revista Factores de Risco um veículo
privilegiado de formação e informação na área de  prevenção e dos factores de risco das doenças cardiovasculares.
As funções que atribuimos a  este Conselho Editorial são essencialmente duas: propor temas que gostassem de ver tratados
na Revista, indicando os respectivos autores a quem os Editores deverão solicitar a colaboração e comentar estudos, artigos
ou conceitos a pedido dos Editores.
Neste sentido, convidámos um conjunto de colegas que sabemos comungarem connosco dos mesmos objectivos, querendo
desde já agradecer a disponibilidade e o apoio com que nos honraram e que decerto em muito contribuirá para o prestígio e
êxito da Revista.
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EDITORIAL
Car los Perd igão

Em tempo de mudança

Com este número completamos o 6.º ano de publica-
ção ininterrupta da Revista Factores de Risco (RFR). Seis anos
são, de facto, uma longa caminhada!

A RFR nasceu como um veículo de formação dos profis-
sionais de saúde que trabalham na área do risco e da pre-
venção cardiovascular. E desde o seu início angariou o
apoio das diversas especialidades envolvidas neste objec-
tivo comum de prevenir e tratar os factores de risco: car-
diologistas, diabetologistas, nefrologistas, internistas, neu-
rologistas, medicina familiar, nutricionistas, profissionais da
actividade física, entre outros. 

Ao longo destes anos, a RFR apoiou as reuniões anuais
do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular e do Núcleo de
Nutrição em Cardiologia, onde se expressava a necessidade
de discutirmos em grupo as questões que se nos colocam na
prática clínica e de aprendermos com os especialistas de
diversas especialidades e áreas. Estas reuniões contaram
sempre com elevada participação, demonstrando o inte-
resse das temáticas abordadas e do formato prático e de
aplicação clínica em que se desenrolavam. As páginas da
RFR têm acolhido os textos provenientes das intervenções
realizadas nos diversos cursos, workshops e reuniões temá-
ticas que se realizaram durante este período, numa acção de
formação que tem por objectivo fomentar uma prática clí-
nica bem alicerçada no conhecimento científico e nas reco-
mendações que as sociedades científicas vêm divulgando. 

A RFR tem pautado o seu programa editorial pelo rigor
e isenção da informação/formação que desenvolve. Nem
se esperaria outra coisa de uma Revista da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia!

Para o novo ano que se aproxima, contamos apresen-
tar algumas novidades. Desde logo, 2012 será o ano em
que iniciaremos uma edição electrónica da Revista Factores
de Risco, permitindo assim alargar o acesso da Revista. Por
esse motivo, junto com este número da RFR os leitores
encontrarão um envelope que contém um postal de res-
posta paga onde deverão informar se desejam receber a
edição em papel, a edição electrónica ou ambas, para tal
fornecendo o seu domicílio postal e electrónico. Esta consti-
tuirá a base de dados para o futuro envio da RFR . Desde já
informamos que só será possível enviar a RFR aos leitores
que nos devolvam o postal com a sua escolha. 

Do ponto de vista editorial, temos em preparação novas
secções da RFR que julgamos de grande oportunidade e que
visam alargar o seu âmbito de interesse. Será pois uma RFR
renovada que os leitores irão encontrar em 2012.

Certos de que a Revista Factores de Risco e a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia continuarão a ocupar um espaço
único na formação e divulgação na área do risco e da pre-
venção cardiovascular, queremos agradecer aos leitores,
aos autores e aos apoiantes, o interesse a colaboração e o
apoio que nos têm dado, desejando a todos umas Festas
Felizes e um Excelente Ano de 2012.
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A Revista Factores de Risco

deseja a todos os leitores,

colaboradores e amigos



6

1. A prevenção das doenças cardiovasculares na comunidade é um
dos objectivos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, consignado
nos seus estatutos. Quais são os planos da actual Direcção da SPC na
área da prevenção cardiovascular?

R: A actual direcção tenciona manter os projectos anteriores na área da
Prevenção das Doenças Cardiovasculares e expandi-los, dando um particular
realce à prevenção secundária. Recentemente ficou demonstrado de forma
consistente e cientificamente validada que na doença coronária o tratamento
médico completo (que inclui fármacos e as medidas preventivas e de alteração do
estilo de vida) é tão eficaz como as intervenções de revascularização (cirurgica ou
por cateter) que deverão ficar reservadas para fases bem estabelecidas do curso
clínico desta patologia crónica cardiovascular.

Acresce que há outros factores de risco a exigir um cuidado particular como
acontece com os novos medicamentos. A Gestão de Risco do Medicamento é um
projecto que sei que a Revista Factor de Risco tenciona desenvolver no futuro
próximo e para este (como para outros projectos inovadores como os Factores de
Risco do Doente Cardíaco Intervencionado) pode contar com o apoio empenhado
da direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC).

2. A Carta do Coração, proposta pela Sociedade Europeia de Car-
diologia e subscrita pelas diversas Sociedades Nacionais, pode ser um
passo importante na implementação de medidas que promovam a
saúde cardiovascular. Como tem sido a sua divulgação em Portugal e
que acolhimento tem tido?

R: A Carta do Coração foi largamente divulgada na direcção do Prof. Hugo C.
Madeira e a actual direcção apoia inteiramente os conselhos divulgados por este
documento. No último Dia Mundial do Coração as medidas preventivas listadas
nessa carta foram novamente tema de divulgação entre o público nas acções
que a nossa SPC promoveu.

Pensamos que no futuro devemos complementar as acções de  massas (desti-
nadas ao público em geral) com uma utilização permanente e eficaz das recomen-
dações da Carta nas consultas do ambulatório nomeadamente de Clínica Geral e
Familiar, Medicina Interna, Diabetologia, Nefrologia, para além da Cardiologia e da
Medicina Vascular, médica e cirúrgica.  Para este fim a equipa de saúde deve incluir
outro pessoal para além dos medicos (por exemplo enfermeiras, nutricionistas,
etc.) que a propósito de cada consulta reforce o aconselhamento junto do doente
individual e sua família (aqui a pensar na prevenção primária).

3. A Declaração de Luxemburgo propõe uma colaboração estreita
entre as Sociedades Científicas e as Autoridades de Saúde com vista a
um melhor desempenho das estratégias de prevenção e de controlo dos
factores de risco. Como tem decorrido esta colaboração em Portugal?

R: A colaboração entre a SPC e a Tutela (Alto Comissariado para as Doenças
Cardiovasculares, Instituto de Qualidade em Saúde, Direcção Geral de Saúde, entre
outros departamentos) tem-se mantido de forma continuada nas últimas dire-
ções.  Actualmente estamos em processo de reforçar essa articulação utilizando
as Normas de Orientação Clínica (NOC) em Medicina Cardiovascular (Cardiologia)
como elo de ligação entre Instituições e Departamentos que comungam o objec-
tivo estratégico de promover as boas práticas clínicas em Medicina Cardiovascular
(Cardiologia). Como é do conhecimento geral o Memorando de Entendimento
acordado este ano entre o Estado Português e a Troika (União Europeia, Banco
Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) exige a utilização das NOC na
nossa prática clínica diária.

A SPC visa ter um papel útil na preparação e divulgação dessas recomenda-
ções que estejam no âmbito da nossa actividade científica e formativa.

4. Através dos seus Grupos de Estudo e Núcleos, a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia tem promovido uma profícua colaboração
entre os diversos profissionais de saúde que trabalham na área do risco
cardiovascular. Estão previstas algumas iniciativas no sentido de esti-
mular esta colaboração?

ENTREVISTA

Mário Lopes
Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

A prevenção das doenças cardiovasculares e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia



até 2016. Muitos dos projectos que estão em cima da mesa passam pelas novas
TIC como se pode ver na listagem que se segue: 

Reformulação do portal, separando a área dos sócios da área do público;
Melhoria da publicação digital das revistas da SPC (Revista Portuguesa

Cardiologia e Revista Factores de Risco) e de outras formas de comunicação de
assuntos cardiovasculares dirigida ao público ou à comunicação social;

Desenvolvimento da videoconferência como forma síncrona de facilitar a
comunicação entre a sede e as suas delegações em Coimbra e no Porto, bem
como com os sócios;

Iniciar o Ensino a Distância como metodologia para melhorar as nossas acções
formativas.

Disponibilizar bases de conhecimento biomédico, permanentemente actuali-
zadas, que possam ser úteis para os sócios como é o caso do Epocrates Online
Premium que ficou acessível sem encargos a partir de outubro deste ano.

Consideramos todos estes projectos muito estimulantes. No Fórum de Janeiro,
2012, onde esperamos uma forte adesão dos nossos sócios, vamos poder encon-
trar o caminho mais apropriado à aplicação das TIC aos nossos objectivos e mis-
sões, nomeadamente os projectos para implementar no próximo ano e meio que
é o periodo de tempo que resta à atual direção.

7. A Revista Factores de Risco, da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia, tem sido um veículo de formação junto dos diversos pro-
fissionais de saúde que se interessam pela prevenção cardiovascular.
Quer deixar algumas sugestões que possam ajudar a Revista a cumprir
os seus objectivos?

R: Aproveito esta última pergunta para agradecer ao Director (e restante
equipa) da Revista Factores de Risco da SPC pelo trabalho empenhado que des-
envolveram nos últimos seis anos.

A atual direcção de SPC sabe que o Prof. Carlos Perdigão tenciona propor uma
inovação na Revista que criou e dirigiu desde o seu início, de forma a acompa-
nhar os novos ventos da história. Hoje os Factores de Risco Cardiovascular não são
só aqueles que se podem designar como clássicos (mas perenes): uso do tabaco,
hipertensão arterial, dislipidémia, diabetes mellitus, obesidade, inactividade
física, stress inapropriado, entre mais de duas centenas de indicadores de risco.

Muitos outros factores de risco cardiovascular, se colocam aos doentes e aos
médicos que os tratam. Para citar alguns: o uso de medicamentos com toda a
iatrogenia que pode ocorrer (as terapêuticas cardiotóxicas ou os novos farmacos
ainda pouco experimentados), os dispositivos cardiovasculares, qualquer inter-
venção invasiva sobre o coração e ainda as radiações que usamos nos nossos
meios diagnósticos e que podem surgir como num recente acidente em central
nuclear japonesa após maremoto.

Todos estes riscos estão hoje bem enquadrados em Normas de Orientação
Clínica (ou guidelines) que se apoiam na Medicina-Baseada-na-Evidência. No
entanto estes documentos são textos longos, em regra com mais de 100 pági-
nas e centenas de referências bibliográficas, o que os tornam de dificil manusea-
mento para o clínico a realizar a sua consulta ao doente individual. Por essa razão
necessitamos de «operacionalizar o conhecimento clínico útil» que o médico
não pode deixar de aplicar quando faz uma consulta individual, em particular
quando as recomendações são de classe I ou seja de aplicação mandatória. Se
imaginarmos que toda a medicina clínica se apoia nestas normas podemos
constatar que o clínico é confrontado com uma imensidão de situações quando
contacta com dezenas de doentes por dia de trabalho, cada um com múltiplas
patologias ou co-morbilidades.

Pensamos que a «Revista Factores de Risco Renovada» poderá ter um papel
muito importante no futuro ao selecionar esse conhecimento operativo, colo-
cando-o à disposição dos sócios da SPC e de outros grupos de profissionais como
é o caso dos especialistas em Medicina Familiar e Clínica Geral, entre outros.

Outro componente informativo que a Revista Factores de Risco poderá forne-
cer diz respeito ao material de formação para os doentes e suas famílias quer
sobre os estilos de vida, dieta e comportamentos saudáveis quer instruções pre-
cisas e úteis quando adoecem com patologias cardiovasculares.  

Para terminar quero expressar a minha opinião pessoal de que vejo a Revista
de Factores de Risco com um lugar chave na estratégia comunicacional da SPC,
papel que irá complementar à Revista Portuguesa de Cardiologia que desde este
ano passou a ser editada por organização internacional que lhe vai dar uma difu-
são muito maior.
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R: As Associações, Grupos de Estudos e Núcleos (ASGEN) de SPC, têm sido e vão
continuar a ser, as estruturas organizacionais da nossa sociedade onde os seus
sócios podem desenvolver projectos de investigação científica e de formação den-
tro de um espírito inovador e de grande liberdade de actuação. A direcção de SPC
preocupa-se com os aspectos logísticos de apoio às actividades das ASGEN nomea-
damente numa fase de constrangimentos económico-financeiros que nos obrigam
a uma gestão necessariamente rigorosa.

O reforço da participação dos sócios nos Working Groups e Associations do
European Society of Cardiologiy, (ESC) é outra das nossas preocupações, man-
tendo uma participação portuguesa muito activa nos órgãos de gestão da
Sociedade Europeia de Cardiologia.

Aproveito para voltar a divulgar que a direcção da SPC propôs o nome do seu
sócio Prof. Fausto J. Pinto como candidato ao lugar de Presidente-eleito do
próximo biénio (2012/2014) da ESC, eleição que terá lugar no próximo
Congresso Europeu de Cardiologia que se realiza em Agosto do próximo ano em
Munique, Alemanha.

A participação de sócios da nossa SPC nos órgãos de gestão das instituições
internacionais permite que o esforço mantido de divulgação das medidas pre-
ventivas (juntamente com as curativas e de reabilitação) possam ter outra
dimensão atingindo um alvo muito maior, quer de profissionais de saúde quer
de doentes e público em geral.

Por fim gostaria de realçar o nosso interesse em podermos ajudar os Países de
Língua Oficial Portuguesa nomeadamente através da Federação dos Cardiologistas
Lusófonos que foi conceptualizada e criada na direção do Prof. Hugo C. Madeira. 

5. A intervenção na comunidade nem sempre é fácil, mas a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia tem desenvolvido alguns projectos (a Marca,
o Bem Me Quero, entre outros) que tiveram algum impacto junto da
população. Existem ou estão previstos alguns projectos nesta área? 

R: A responsabilidade da divulgação junto da população do conhecimento car-
diovascular necessário à manutenção da saúde ou ao tratamento e seguimento
na doença é uma das missões que os nossos fundadores definiram há 62 anos
quando criaram a nossa Sociedade Portuguesa de Cardiologia. No passado tem
havido muitas iniciativas de grande impacto que gostaríamos de manter. Ainda
recentemente em Setembro aproveitamos uma meia-maratona realizada em
Lisboa para promover essas medidas de manutenção da saúde cardiovascular.

A colega Quitéria Rato realizou este ano uma intervenção comunitária na área
do Hospital de Setúbal aproveitando a comemoração do aniversário dessa uni-
dade hospitalar. A SPC associou-se a esta intervenção que teve uma excelente
recetividade por parte da população de Setúbal pelo que para o ano que vem está
prevista a repetição de uma ação deste tipo. Sei que, de forma descentralizada,
se realizam muitos contactos comunitários por sócios da nossa sociedade sempre
com o objectivo de ajudar as pessoas a manterem-se informados, esclarecidos e
afastadas das doenças cardiovasculares.

Aproveito para anunciar que pretendemos melhorar o nosso portal de ligação
à internet, criando uma zona só para o público (que inclui os doentes cardiovas-
culares e seus familiares) onde iremos reforçar as nossas responsabilidades for-
mativas junto da sociedade civil. 

6. Uma das apostas desta Direcção é colocar as novas tecnologias da
informação ao serviço dos sócios. Está previsto uma extensão deste
objectivo aos diversos profissionais de saúde e a uma maior comunica-
ção com o público?

R: As novas Tecnologias de informação e Comunicação (TIC) são fundamentais
para o desenvolvimento das actividades de nossa Sociedade. Sem elas já não é
possível atingir, a custos suportáveis, os nossos sócios, os nossos doentes, o
público em geral, a comunicação social, as entidades com que temos parcerias
(em particular a Indústria Farmacêutica, de Equipamentos e de Dispositivos) ou
seja toda a comunidade de língua portuguesa que não se resume apenas ao
Portugal Europeu e suas Regiões Autónomas.

Após um «processo de diagnóstico» da situação actual da SPC (que foi adjudi-
cada à firma PWC - PriceWaterhouseCoopers) estamos na fase de preparar o Fórum
da SPC – Decidir o Futuro, que irá decorrer no fim-de-semana de 14 e 15 de
Janeiro do próximo ano, onde os sócios poderão analisar, reflectir e aconselhar os
órgãos de gestão de SPC a preparar o futuro, não só no curto prazo mas também



As doenças cardiovasculares são actualmente a principal
causa de morte no mundo ocidental(1). As suas manifestações clí-
nicas são caracteristicamente observadas no adulto. No entanto o
processo fisiopatológico que as origina tem início no período fetal,
progredindo com o avanço da idade(2,3).

A presença de factores de risco cardiovascular convencionais
[colesterol-LDL sérico, trigliceridemia, glicemia, insulinemia, pres-
são arterial (PA), índice de massa corporal (IMC) e tabagismo] na
criança prediz a ocorrência de aterosclerose subclínica na idade
adulta(4-6), a qual pode ser avaliada através de marcadores tais
como a espessura da íntima-média (EIM) e a velocidade da onda
de pulso (VOP)(7). O estudo destes factores de risco na criança e
adolescente poderá permitir a selecção dos indivíduos que mais
beneficiam de intervenções preventivas. Este tipo de abordagem
faz parte das designadas «estratégias de alto risco»(8).

No entanto, uma vez que a maioria dos primeiros episódios de
doença cardiovascular ocorre em indivíduos com nível de risco
médio ou moderadamente elevado, tornou-se óbvio que a pre-
venção cardiovascular alargada teria de envolver modificações
ambientais e do estilo de vida, o que deu origem às chamadas
«estratégias populacionais»(8). Vários estudos foram publicados su-
gerindo que a adopção de um estilo de vida saudável estava asso-
ciado à melhoria do perfil de risco cardiovascular a curto prazo(9-16).

Nas últimas décadas tem sido dada importância crescente às
acções de prevenção cardiovascular que possam ser implementa-
das desde a idade pediátrica e mantidas ao longo da vida(8, 17). A
lógica subjacente a esta estratégia, designada «prevenção primor-
dial», é a suposição de que quanto mais precocemente se actuar
sobre a progressão do processo aterogénico, mais lenta será a for-
mação das placas de ateroma, retardando o início das manifesta-
ções clínicas da doença cardiovascular(8). 

Recentemente foram publicados dois estudos prospectivos
que apontam para a importância do risco cardiovascular(18) e do
estilo de vida(19) durante a idade pediátrica sobre o risco cardiovas-
cular do adulto. Estes novos dados poderão influenciar as futuras
recomendações sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. 

Risco cardiovascular pediátrico

Um dado importante para a implementação das medidas pre-
ventivas em pediatria consiste em estabelecer a partir de que
idade os factores de risco pediátricos se associam com os do
adulto, ou seja, a idade ideal para iniciar o rastreio cardiovascular.
Com esse objectivo foi publicado um estudo comparativo(18) que
englobou coortes do Cardiovascular Risk in Young Finns Study
(Finlândia), do Childhood Determinants of Adult Health Study
(Austrália), do Bogalusa Heart Study (EUA) e do Muscatine Study
(EUA). A amostra era constituída por 4380 indivíduos que tinham
entre 3 e 18 anos à data da inclusão, e que foram seguidos até aos
20 a 45 anos, consoante o coorte. Foram recolhidas informações
relativas aos factores de risco pediátricos aos 3, 6, 9, 12, 15 e 18
anos, nomeadamente: colesterolemia, trigliceridemia, PA e IMC.
Na idade adulta foi medida a EIM.

Apesar das diferenças metodológicas entre os vários estudos,
tanto no que concerne às técnicas utilizadas como no que respeita
às idades dos participantes e épocas nas quais foram recolhidos os
dados, observou-se que os factores de risco pediátricos eram pre-
ditivos da EIM a partir dos 9 anos, e que esse valor preditivo
aumentava entre o 9 e os 18 anos. Os autores concluíram que o
significado estatístico das associações entre os factores de risco
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pediátricos e a EIM do adulto era dependente da idade e que o
perfil de risco obtido aos 9 anos era preditivo da ocorrência de ate-
rosclerose subclínica na idade adulta.

Uma das grandes vantagens deste estudo é ter uma amostra
grande e multirracial proveniente de locais geograficamente
muito distantes de três continentes, e com características antropó-
logo-sociais muito distintas. A heterogeneidade genotípica e feno-
típica desta população permite com maior facilidade a generaliza-
ção das conclusões obtidas a outras populações. 

A conclusão mais importante deste estudo é que, na ausência
de história pessoal ou familiar de condições que aumentem o risco
cardiovasclar (exº: diabetes mellitus, doença renovascular ou disli-
pidemias), a avaliação do risco cardiovascular deve ter início aos 9
anos. No entanto os autores não desaconselham o rastreio destes
factores de risco em idades mais precoces, sempre que se suspei-
tem de eventuais alterações, de modo a promover desde cedo um
estilo de vida saudável. Uma dieta equilibrada e a prática regular
de actividade física moderada desde os primeiros anos de vida
estão associadas à redução do risco cardiovascular(20-22).

Dos fatores de risco analisados o IMC parece ser o que mais pre-
cocemente se associa com a EIM, seguindo-se a PA e a colesterole-
mia. Esta ordem de associação foi semelhante à encontrada nos par-
ticipantes do Muscatine Study(4) e nos seus descendentes (Muscatine
Offspring Study)(23). Resultados ligeiramente diferentes foram encon-
trados em estudos envolvendo dois dos outros coortes incluídos, nos
quais os valores pediátricos da PA sistólica(6) e da colesterolemia(5)

apresentavam uma associação mais precoce com a EIM do adulto do
que o IMC. A associação destes factores de risco com a EIM do adulto
parece alterar-se com o avanço da idade, assumindo a PA e a coles-
terolemia uma importância crescente(5). Independentemente da
importância relativa das três variáveis, os principais estudos pros-
pectivos são concordantes em considerar que elas são os principais
determinantes pediátricos da EIM do adulto(4-6,18,23).

Uma limitação do estudo consistiu na ausência de considera-
ção do perfil glicémico e dos hábitos tabágicos como variáveis de
confundimento. A avaliação do perfil glicémico seria especial-
mente importante neste estudo, dado que a maior parte dos indi-
víduos da amostra era natural da Finlândia, um dos países com
maior prevalência mundial de diabetes mellitus na idade pediá-
trica(24). Esta variável é importante uma vez que a intolerância à gli-
cose apresenta uma forte associação com a EIM em crianças com
excesso de peso(25). Relativamente aos hábitos tabágicos é conhe-
cida a sua associação com a EIM carotídea no adulto(26).

Outra limitação relaciona-se com as diferenças metodológicas
entre os vários coortes. Numa tentativa de minimizar essas diferen-
ças, os autores analisaram apenas os resultados das variáveis ava-
liadas pelos quatro estudos. Outras formas encontradas para tentar
ultrapassar diferenças metodológicas, de coorte ou resultantes da
variação temporal foram: 1) estabelecer pontos de corte a partir
dos percentis dos resultados obtidos na própria amostra do estudo;
2) transformar alguns resultados em z-scores; 3) criar um índice de
risco baseado no somatório do número de factores de risco no quin-
til mais elevado da amostra; e 4) utilizar pontos de corte de risco
específicos para o coorte e para o ano de estudo das análises.

Os autores sugerem que para facilitar a análise conjunta de
múltiplos coortes deveria ser estabelecida a padronização da
metodologia a ser usada em futuros estudos. É igualmente real-
çada a necessidade de criar um índice de risco cardiovascular
pediátrico que possa ser clinicamente útil, à semelhança do que já
existe para a população adulta com o índice Framingham(18, 27).
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A importância do estilo de vida
O efeito do estilo de vida sobre o risco cardiovascular é outra

área de intensa investigação na actualidade. Vários estudos de-
monstraram que intervenções sobre o estilo de vida, mesmo a cur-
to prazo, conseguem melhorar o perfil de risco cardiovascular quer
em adultos(10,12-15) quer na idade pediátrica(9,11,16,28). No entanto ainda
pouco se sabe sobre a influência a longo prazo do estilo de vida das
crianças e adolescentes sobre o risco cardiovascular do adulto.

O estudo prospectivo Cardiovascular Risk in Young Finns
Study, que teve início em 1980, tem seguido um coorte de 3596
indivíduos recrutados durante a idade pediátrica (entre os 3 e os
18 anos). Dele têm sido obtidas informações muito importantes
sobre a forma como algumas variáveis do estilo de vida se asso-
ciam com marcadores subclínicos de risco cardiovascular no início
da vida adulta(29-31).

Recentemente foi publicado mais um artigo com base neste
estudo(19), no qual se afirma que o consumo de vegetais pelas
crianças e adolescentes está inversamente associado com a VOP
na idade adulta, e esta associação permanece significativa após
ajuste para factores de risco cardiovascular convencionais (HDL-
colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos, PA, IMC e tabagismo) e para
factores de risco relacionados com o estilo de vida (consumo de
vegetais, consumo de frutos, hábitos etílicos, hábitos tabágicos e
índice de actividade física). No entanto, a associação ficou limiar-
mente significativa quando se ajustaram os resultudos para a ida-
de, sexo e consumo de vegetais do adulto. O maior efeito benéfi-
co era conseguido quando o consumo permanecia elevado desde
a idade pediátrica até à idade adulta. O consumo de frutos na
idade pediátrica também estava associado a menores valores da
VOP no adulto. No entanto, na regressão logística, apenas o
consumo de vegetais se apresentou como um preditor indepen-
dente da VOP, tanto nas crianças e adolescentes como no adulto.
As associações entre o consumo de álcool, os hábitos tabágicos e
o índice de actividade física durante a idade pediátrica e a VOP no
adulto não foram estatisticamente significativas. 

Apesar de a associação entre o consumo de vegetais e a VOP
ser mais forte na idade adulta, os efeitos do consumo pediátrico
continuam a ser visíveis ao fim de três décadas. A obtenção de
melhores resultados nos indivíduos que tiveram um consumo ele-
vado de vegetais tanto na idade pediátrica como na idade adulta
salienta a necessidade da manutenção de um estilo de vida sau-
dável ao longo da vida.

« … quanto mais precocemente

se actuar sobre a progressão 

do processo aterogénico, 

mais lenta será a formação das

placas de ateroma, retardando o

início das manifestações clínicas

da doença cardiovascular.»



Observou-se também uma tendência crescente dos efeitos
benéficos do consumo de vegetais ao longo dos respectivos quin-
tis, o que sugere um efeito de dose-resposta. No entanto a avalia-
ção das quantidades ingeridas não foi quantitativa, sendo os resul-
tados expressos em frequência de consumo por mês, o que não
permite retirar conclusões sobre uma eventual dose óptima de
consumo que orientasse futuras recomendações.

A associação mais fraca entre a VOP e o consumo de frutos é
explicada pelos autores com um efeito indirecto, estando relacio-
nado provavelmente com escolhas alimentares mais saudáveis
por alguns subgrupos da população finlandesa na década de 1980,
quando na Finlândia os frutos não estavam facilmente disponíveis
ao longo de todo o ano. Na mesma linha de raciocínio, provavel-
mente aqueles que consumiam frutos mais frequentemente eram
os que possuíam um melhor nível socioeconómico, o que poderá
ser, neste estudo, uma variável de confundimento que não foi ana-
lisada. Sabe-se que as crianças finlandesas com elevado nível
sócio-económico ingerem vegetais mais frequentemente, e utili-
zam menos manteiga e leite com elevado teor de gordura(32).
Outra hipótese é a de o consumo de frutos naquele país ser tão
baixo que as doses necessárias para que os seus efeitos sejam
observados não são atingidas. 

Num estudo anterior realizado com este coorte verificou-se
que os padrões alimentares tendiam a permanecer estáveis desde
a infância até à idade adulta(33), realçando a importância do esta-
belecimento de hábitos alimentares saudáveis durante a idade
pediátrica. Esta idade constitui um período crítico de intervenção
preventiva, perdurando os seus efeitos, directos e indirectos, ao
longo de décadas(8,17,33).

A diferença na VOP entre os indivíduos no quintil mais elevado
comparativamente com os do quintil mais baixo para o consumo
de vegetais era de 0,47 m/s. Esta diferença pode ser importante
dado que um aumento de 1m/s do seu valor está associado um
aumento da taxa de mortalidade de aproximadamente 15%(34).

A ausência de significado estatístico da associação entre o
tabagismo e a VOP já tinha sido verificada(35). Relativamente à
associação entre o consumo de álcool e a VOP têm sido obtidos
resultados contraditórios(36-38), o que poderá ser explicado pela rela-
ção em U entre o consumo alcoólico e a rigidez arterial(36).

Os autores do estudo em análise argumentam que a ausência
de significado estatístico entre o índice de actividade física e a VOP
na análise de regressão logística, após ajuste para os factores de
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risco convencionais e os relacionados com o estilo de vida, se deve
principalmente à acção moduladora da actividade física sobre
alguns daqueles factores. Esta ação é complexa, conforme salien-
tado adiante.

O estudo em análise investigou um coorte de 1622 indivíduos
a nível prospectivo, o que sustenta a importância das suas conclu-
sões. Tal como qualquer estudo observacional, não permite extrair
relações de causalidade. No entanto, efectuar estudos experimen-
tais sobre variáveis envolvendo o estilo de vida ao longo de déca-
das seria, contudo, metologicamente difícil e eticamente reprová-
vel. O volume de informação compilada até ao momento suporta
plenamente a adopção de um estilo de vida saudável, incluindo
uma dieta rica em frutos e vegetais e a prática regular de activi-
dade física moderada(17). Julgo que o mais difícil é conseguir que
essa informação se traduza na prática por uma alteração positiva
no estilo de vida das populações. 

Neste estudo, tal como no anterior, foram utilizadas estraté-
gias para minimizar algumas das suas limitações. Para reduzir a
influência da idade, sexo e tempo sobre os resultados, os valores
das variáveis de risco foram convertidos em z-scores, tendo sido
calculada uma média destes valores relativos aos anos de 1980,
1983 e 1986. Esta média foi designada «carga de risco pediátrica».
Do mesmo modo foi calculada a «carga de risco do adulto» atra-
vés da média dos valores de z-score relativos aos anos 2001 e
2007. Na análise de regressão logística os valores da VOP foram
convertidos para z-scores específicos da frequência cardíaca, a qual
pode ser uma variável de confundimento na avaliação da VOP(35).

Os vegetais e o risco cardiovascular
O consumo de compostos derivados de plantas, nomeada-

mente fitoestrogéneos, está inversamente relacionado com a rigi-
dez arterial em adultos de meia-idade e em idosos(39,40).

Existem vários mecanismos possíveis pelos quais o consumo
de vegetais pode influenciar a rigidez arterial. São exemplos os
efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, a redução dos triglicéri-
dos e do colesterol-VLDL, o aumento da tolerância à glicose, a
redução da resistência à insulina e a reversão da disfunção endo-
telial(41-43). Os aspectos funcionais dos vegetais, tais como a baixa
carga glicémica, a baixa densidade energética e o elevado con-
teúdo de água também poderão contribuir para este processo(41).

A oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) para a
forma oxidada (LDLox) desempenha provavelmente um papel
patogénico primordial na aterosclerose(44). As LDLox estão compro-
vadamente envolvidas nas lesões ateroscleróticas precoces que
ocorrem durante o desenvolvimento fetal(45) e pediátrico(46). O iní-
cio do processo  aterogénico tem um componente inflamatório
importante, que é caracterizado pela penetração de monócitos e
linfócitos T na lesão em desenvolvimento(46). Os lípidos oxidados
gerados em resposta a alterações pró-oxidativas nas células da
parede arterial são um dos possíveis desencadeantes do processo
inflamatório(44, 46). Por isso foi proposto pelo National Heart, Lung
and Blood Institute, em 1991, que se deveria realizar uma extensa
investigação sobre o papel dos nutrientes antioxidantes na pre-
venção da doença arteroesclerótica(47).

Apesar de vários estudos observacionais terem sugerido que
a ingestão em quantidades elevadas de vitaminas antioxidantes
na alimentação ou em suplementos estava associada a um menor
risco cardiovascular(48-52), os ensaios clínicos com suplementos de
vitaminas antioxidantes não confirmaram este benefício(53-56). Pelo
contrário, alguns estudos documentaram efeitos deletérios poten-
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ciais, incluindo um aumento do risco de insuficiência cardíaca
associado à suplementação com doses elevadas de vitamina E(57) e
um aumento do risco cardiovascular em mulheres com diabetes
mellitus que receberam suplementos de vitamina C(58). Actual-
mente os suplementos antioxidantes não são recomendados, mas
as fontes alimentares de nutrientes antioxidantes são aconselha-
das, principalmente as oriundas de alimentos derivados de plan-
tas tais como frutos, vegetais, leguminosas e óleos vegetais(59).

Diversos estudos têm incidido sobre os efeitos de alimentos ou
nutrientes particulares sobre o processo aterogénico(48,49,51,52,60,61). No
entanto, a American Heart Association (AHA) considera que deve
ser dada ênfase a uma abordagem que faça recomendações sobre
a dieta de uma forma global, para assegurar o equilíbrio nutricional
e energético. Deste modo a AHA recomenda que os indivíduos com
mais de dois anos: 1) consumam uma grande variedade de frutos,
vegetais e leguminosas, de preferência com casca; 2) escolham pro-
dutos lácteos, legumes, produtos avícolas e carnes com teor de gor-
dura baixo ou nulo e 3) consumam peixes pelo menos duas vezes
por semana, de preferência peixes gordos(59). Relativamente à ali-
mentação das crianças com menos de dois anos, as recomendações
da AHA realçam a importância do aleitamento materno(62), devido ao
seu papel na prevenção de obesidade futura(63), na redução da PA
pediátrica(64) e da colesterolemia do adulto(65). O aleitamento
materno pode influenciar favoravelmente  a saciedade(66) e a adap-
tação à diversificação alimentar(67). A ingestão materna de vegetais
durante a gravidez, ao expôr o feto ao sabor destes alimentos atra-
vés de líquido amniótico, melhora a sua aceitação mais tarde pela
criança(68). A diversificação alimentar decorre entre os 4 a 6 meses e
os 2 anos. No entanto, apesar de este ser um período de intensas
transformações no padrão alimentar, que foi alvo de extensa inves-
tigação, ainda persistem dúvidas sobre a melhor forma de promo-
ver a aceitação pela criança da introdução de novos alimentos(59). A
exposição a um novo sabor pode necessitar de cerca de 10 repeti-
ções para o estabelecimento de preferências alimentares(68).

A maioria dos vegetais e frutos são ricos em nutrientes e
fibras, e pobres em calorias. Logo, as dietas ricas em vegetais e
frutos conseguem alcançar as necessidades em micronutrientes,
macronutrientes e fibras sem aumentar substancialmente a quan-
tidade de calorias ingeridas(59) e reduzem o risco cardiovascular(41,69-73).
No entanto ainda não se sabe se a redução desse risco se fica a
dever à acção dos vegetais e frutos ou é consequência da redução
do consumo de outros alimentos(59).

Dietas com elevado teor de fibras estão associadas com a
diminuição do risco de doenças cardiovasculares(74) ENREF 74. As
fibras solúveis e viscosas apenas se associam a uma redução
ligeira dos níveis de LDL-colesterol(75), enquanto as fibras insolúveis
foram associadas a uma maior redução do risco cardiovascular(76,77).

As fibras alimentares podem promover a saciedade através da len-
tificação do esvaziamento gástrico, induzindo uma diminuição da
ingestão total de calorias(78).

A evidência científica que suporta o consumo de proteína de
soja ou de isoflavonas de soja com o objectivo de reduzir o risco
cardiovascular é mínima(79), pensando-se que a ligeira redução do
LDL-colesterol verificada com o seu consumo ocorre sobretudo
devido à fracção proteica(80). Contudo, o consumo de soja pode ter
efeitos benéficos por diminuir o consumo de gordura saturada e de
colesterol de origem animal(59,81).

Apesar de o consumo de folatos e de vitamina B12 estar asso-
ciado com a redução dos níveis séricos de homocisteína(61), a sua
suplementação com o objectivo de reduzir o risco cardiovascular não
é aconselhada uma vez que os estudos realizados para avaliar esta
possível opção terapêutica tiveram resultados desanimadores (82-85).

Alguns fitoquímicos presentes nos frutos e vegetais, tais como
os flavonóides e os compostos sulfurados, poderão estar associa-
dos a uma redução do risco de aterosclerose(80,86). No entanto os
mecanismos de acção pelos quais actuam ainda não são bem
conhecidos, e os estudos em larga escala são escassos, pelo que a
sua utilização como suplementos ainda não é recomendada(59). 

Os estanóis/esteróis de plantas baixam o LDL-colesterol em
cerca de 15% e são actualmente considerados uma opção tera-
pêutica em indivíduos com níveis de LDL-colesterol elevados(59). 

Apesar da extensa investigação realizada até ao momento
sobre os mecanismos biológicos pelos quais os frutos e vegetais
exercem os seus efeitos, estes não estão totalmente esclarecidos
e são provavelmente múltiplos(42).

Actividade física e protecção cardiovascular
A acção moduladora da actividade física sobre alguns dos fac-

tores de risco avaliados no estudo de Aatola et al apenas é respon-
sável por cerca de 60% dos seus efeitos benéficos sobre na doença
cardiovascular(87). Os mecanismos pelos quais estes efeitos protec-
tores podem actuar incluem: aumento das defesas antioxidantes e
da bioactividade do monóxido de azoto, redução da produção ba-
sal de oxidantes (redução do stress oxidativo) e redução da liber-
tação de radicais durante a fosforilação oxidativa(88-90). No entanto
parecem existir efeitos da actividade física sobre a saúde cardio-
vascular que são independentes dos factores de risco habitual-
mente avaliados e que podem relacionar-se, por exemplo, com a
função endotelial e a do sistema nervoso autónomo(87,91,92). 

Relativamente à população pediátrica diversos estudos mos-
traram que a prática de actividade física se associa à melhoria da
PA(93-95), da EIM(94), da função endotelial(96), do perfil lipídico(22,95,97) e
dos marcadores inflamatórios, tais como a proteína C reactiva e o
fibrinogénio(96).
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A AHA considera que a prática regular de actividade física é
essencial para a manutenção de uma boa função cardiovascular,
para a obtenção de um IMC normal em situações de excesso de
peso ou obesidade e para evitar o ganho de peso após o emagre-
cimento, aconselhando que as crianças e adolescentes deveriam
praticar cerca de 60 minutos diários de actividade física moderada
e vigorosa(17,98) ENREF 98.

A actividade física e a manutenção de um IMC normal são reco-
mendados como uma forma de prevenir o desenvolvimento de sín-
drome metabólica e de reduzir o risco de diabetes mellitus tipo 2 e
de doença coronária(98). Pensa-se que o exercício moderado e regu-
lar actue sobre o miocárdio aumentando  a densidade arteriolar e
o fornecimento de oxigénio(99), reduzindo o potencial arritmogé-
nico(100) e a agregação plaquetar(101) e aumentando a actividade fi-
brinolítica plasmática(87). Assim, a actividade física causa, através de
múltiplos mecanismos, uma melhoria global do perfil de risco car-
diovascular(59). Esta complexidade pode dificultar a avaliação dos
seus efeitos sobre o risco cardiovascular, o que teria contribuído
para a ausência de associação entre o índice de actividade física
pediátrico e a VOP do adulto no estudo anteriormente referido.

Aplicações práticas e estratégias futuras
A manutenção de um estilo de vida saudável oferece o maior

potencial para a redução do risco de doenças cardiovasculares na
população em geral, de entre todas as abordagens conhecidas,
mesmo tomando em consideração os maiores avanços na medi-
cina clínica(102).

Para evitar mecanismos de compensação entre alterações de
gasto energético e de aporte calórico, as intervenções eficazes
incidem simultaneamente na dieta e na actividade física, de uma
forma integrada(102).

Enquanto as intervenções baseadas numa abordagem indivi-
dual concentram maior volume de referências bibliográficas e de
recursos para investigação, as estratégias populacionais apresen-
tam maiores benefícios a longo prazo para as populações(103).

As estratégias populacionais devem intervir sobre o ambiente,
incidindo em actividades quotidianas de modo adaptado à popu-
lação a que se destinam e captando a participação de toda a
comunidade(103). Devem ter suporte político, financiamento ade-
quado e estar integradas em iniciativas já existentes sempre que
possível(103). É necessário que as intervenções estejam de acordo
com a evidência científica disponível e que haja monitorização e
divulgação dos seus resultados(102).

Estas estratégias devem cobrir um amplo espectro de iniciati-
vas a múltiplos níveis, desde intervenções sobre o indivíduo, a
família, a escola e a comunidade até às políticas a nível regional,
nacional e internacional(8,17).

A idade pediátrica é uma altura óptima para estratégias efica-
zes de prevenção a nível populacional pois permite a modificação
comportamental a longo prazo, contribuindo para a chamada «pre-
venção primordial»(102).

Relativamente às estratégias dirigidas especificamente à ida-
de pediátrica, as mais importantes relacionam-se com a facilitação
da prática desportiva (financiamento de equipamentos desporti-
vos, melhoria de espaços urbanos), legislação favorecendo o con-
sumo de alimentos saudáveis (taxação de alimentos pouco saudá-
veis, regulamentação das ementas escolares, rotulagem de ali-
mentos, restrição da publicidade e de equipamentos de venda de
alimentos hipercalóricos, controlo das políticas de apoio à indústria
alimentar), apoio às famílias para adoptarem hábitos de vida sau-

dáveis e incentivos a organizações comunitárias (associações ou
clubes) para que forneçam exemplos positivos(102).

As escolas são locais óptimos para intervenções na idade
pediátrica(16,104-106). Existe evidência científica sobre a eficácia de
programas escolares de promoção da saúde(107,108), os quais podem
inclusivamente aumentar o sucesso académico(109).

Segundo o estudo Pro Children(109), no qual participaram crian-
ças em idade escolar de nove países europeus, incluindo Portugal,
quando as crianças são expostas a anúncios que publicitam frutos
e vegetais o seu consumo aumenta, em parte através de factores
cognitivos. As variações na ingestão de fruta e de vegetais expli-
cam-se principalmente por determinantes pessoais, sendo os prin-
cipais as preferências, os gostos pessoais, o conhecimento das
recomendações e a auto-eficácia(11,110).

No último congresso do European Childhood Obesity Group
(ECOG), em Novembro de 2010, o Comissário Europeu dos
Assuntos da Saúde e do Consumo, John Dalli, afirmou que a estra-
tégia europeia para melhorar o estilo de vida na Europa engloba
uma vasta rede de políticas comunitárias, regulamentando áreas
como a saúde, investigação, educação, agricultura, transportes e
meios de comunicação. Estas políticas, segundo o Comissário, têm
como grupo prioritário a idade pediátrica(111).

A análise de diversas estratégias de modificação comporta-
mental, principalmente as destinadas às crianças e adolescentes,
demonstraram que o aspecto lúdico é importante para a motiva-
ção necessária ao sucesso de uma intervenção(11,110). Tendo como
base o carácter lúdico, foram inclusivamente criadas algumas
séries televisivas que apelam ao divertimento para conseguir
motivar os mais jovens a mudar o seu estilo de vida. São exem-
plos o programa multi-premiado Lazy Town, criado pelo ex-cam-
peão europeu de ginástica aeróbica Magnús Schieving(111), e o pro-
grama My Friend Boo(112) ENREF 114, desenvolvido pelo projecto
europeu Active e suportado pelo Programa de Saúde da Comissão
Europeia ENREF 114. Outras estratégias implementadas basearam-
-se em actividades como a dança e jogos multimédia(113,114).

Cada vez existe uma maior sensibilização da sociedade no
sentido de encontrar estratégias eficazes para melhorar a saúde
cardiovascular. Seria desejável que a criatividade que teve como
inspiração o mundo das crianças pudesse ser adaptada e trans-
posta para os adultos, numa tentativa de motivar toda a popula-
ção para adquirir hábitos de vida saudáveis. 

Sílvia Freira
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Na sequencia do nosso artigo publicado no número 18
desta revista(1) e a propósito de um artigo do Prof Clement
do E-Journal da European Society of Cardiology(2), julga-
mos oportuno tecer mais algumas considerações sobre a
relação entre o álcool e a doença cardiovascular, socor-
rendo-nos para o efeito de alguns estudos recentemente
publicados.

Já no nosso artigo nos referíamos a um aparente efeito
dose-resposta na relação existente entre o consumo de
bebidas alcoólicas e a prevalência da doença vascular. Um
pouco como quase tudo na vida, a moderação parecia
imperar nesta relação! Concluíamos nós que a ingestão de
álcool numa quantidade diária entre os 10 e os 60 G, pare-
cia ter um efeito protector relativamente à doença cardio-
cerebrovascular.

No seu artigo, o Prof Clement faz referência a uma
metanálise recentemente publicada(3). O referido trabalho
incluiu todos os estudos que se debruçaram sobre a asso-
ciação entre o consumo de álcool, a mortalidade por
doença cardiovascular (DCV), a incidência e a mortalidade
por doença cardíaca coronária (DCC) e a incidência e res-
pectiva mortalidade por acidente vascular cerebral (AVC).
Dos 4235 trabalhos publicados entre 1950 e 2009, foram
admitidos para revisão e metanálise 84 estudos. Destes,
40% correspondiam a estudos realizados exclusivamente
em indivíduos do sexo masculino, 7% incluíam apenas
mulheres e 52% eram constituídos por indivíduos dos dois
sexos. Os participantes não tinham doença cardiocerebro-
vascular conhecida e tinham idade superior a 18 anos.
Relativamente aos endpoints primários, 21 trabalhos ana-
lisaram a mortalidade por DCV, 31 a mortalidade por DCC,
10 a mortalidade por AVC, 29 a incidência da DCC e 17 a
incidência de AVC. A duração dos diversos estudos variou
entre os 2,5 e os 35 anos, com uma duração média de 11
anos. Os autores classificaram como «uma bebida alcoó-
lica» o equivalente a 355 cc de cerveja, 148 cc de vinho e
44 cc de qualquer bebida destilada, atribuindo-lhe um
conteúdo em álcool de 12,5 G. O consumo diário de álcool
foi distribuído por diversos grupos: < 2,5 G/dia, 2,5 a 14,9
G/dia, 15 a 29,9 G/dia, 30 a 60 G/dia e > a 60 G /dia.

Numa primeira análise, na grande maioria dos estudos
o consumo de álcool associou-se a uma menor mortali-
dade por doença cardiovascular e a uma menor incidência
e mortalidade por doença cardíaca coronária (RR de 0,75;
IC95% de 0,67 a 0,84). 

Já no que diz respeito ao acidente vascular cerebral o
consumo de álcool teve um efeito praticamente nulo na
incidência e mortalidade por esta entidade. No entanto,
uma análise mais cuidada permitiu encontrar resultados
diferentes conforme o tipo de AVC estudado. Assim, nos
12 estudos que se debruçaram sobre o possível efeito do
consumo de álcool na incidência do AVC hemorrágico, os
consumidores habituais apresentaram um maior risco de
doença relativamente aos indivíduos não bebedores (RR
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de 1,14; IC 95% de 0,97 a 1,34). Por outro lado, quando o
tipo de acidente vascular cerebral considerado foi o AVC
isquémico, o consumo regular de álcool associou-se a uma
redução moderada mas significativa da sua incidência (RR
de 0,92; IC95% de 0,85 a 1,00). Poucos estudos se debru-
çaram sobre a mortalidade por AVC e ainda menos anali-
saram separadamente a doença cerebral isquémica e
hemorrágica, não tendo sido encontrada qualquer relação
com o consumo de bebidas alcoólicas. 

Relativamente às diferentes doses diárias de álcool e
comparando-as com a abstinência alcoólica, o consumo
entre 2,5 e 14,9 G conferiu um menor risco de ocorrência
dos cinco principais outcomes analisados. No entanto, esta
relação apresentou comportamentos diferentes consoante
os diversos fenómenos vasculares.

No que se refere à incidência e mortalidade por DCC
verificou-se que todos os níveis de consumo superiores a
2,5 G/dia se associaram a um menor risco.

Para a mortalidade por DCV e para a incidência e mor-
talidade por AVC, a relação verificada entre elas e o
consumo de álcool apresentou uma forma de J ou de U,
sugerindo um maior risco de doença para os abstinentes e
para os bebedores de maiores quantidades de álcool. No
que diz respeito à incidência do acidente vascular cerebral
os indivíduos que consumiram em média mais de 60
G/dia e relativamente aos abstinentes, apresentaram um
maior risco de eventos (RR 1,62; IC95% de 1,32 a 1,98).

Aparentemente, para todos os fenómenos vasculares
analisados, o álcool conferiu uma maior redução do risco
na mulher comparativamente ao homem.

A inclusão ou não dos antigos bebedores no grupo dos
não bebedores, não pareceu influir significativamente nos
resultados.

Dos 84 estudos desta metanálise, 34 debruçaram-se
igualmente sobre a relação entre o consumo de álcool e a
mortalidade por todas as causas. Comparativamente aos
não bebedores, o consumo de álcool associou-se a um
menor risco de mortalidade (RR 0,87; IC95% de 0,83 a
0,92). No entanto, mais uma vez se verificou uma relação
em forma de J, com os indivíduos que consumiram entre
2,5 e 14,9 G/dia a apresentar um RR de 0,83 (IC95% de
0,80 a 0,86) e a verificar-se um maior risco de mortalidade
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« A mortalidade por todas as causas nestes indivíduos 

com doença cardiovascular diagnosticada foi igualmente reduzida

pelo consumo moderado de bebidas alcoólicas.»

por todas as causas nos bebedores de mais de 60 G/dia
(RR 1,30; IC95% de 1,22 a 1,38).

Da análise destes 84 estudos, os autores concluíram
que o consumo regular de 2,5 a 14,9 G/dia de álcool (≤ 1
bebida/dia) e quando comparado com a ausência de
consumo, se mostrou uniformemente associado a uma
redução do risco dos fenómenos vasculares avaliados, na
ordem dos 14 a 25%.

No seu artigo o Prof Clement chama igualmente
a atenção para uma outra metanálise de oito estudos, que
se debruçaram sobre o consumo de bebidas alcoólicas e a
doença cardíaca coronária (DCC), com a particularidade de
estarem incluídos indivíduos mais jovens do que a média
etária habitual noutros trabalhos(4). Esta análise foi consti-
tuída por estudos realizados nos Estados Unidos e na
Europa, incluindo 192 067 mulheres e 74 919 homens
sem doença cardiovascular, neoplásica ou diabetes. A
idade de base dos participantes variou entre os 35 e os 89
anos nas mulheres (idade média de 50,4 A) e os 35 a 80
anos nos homens (idade média de 54,0 A). 

Comparando com os abstinentes, os autores identifica-
ram um risco significativamente menor nas mulheres que
ingeriam álcool até 60 G/dia e nos homens que bebiam
até 90 G/dia. Nas mulheres e nos homens que consu-
miam 30 G/dia de álcool, cerca de 2 a 3 bebidas, o risco
de DCC foi de, respectivamente, 0,58 (IC95% de 0,49 a
0,68) e de 0,69 (IC95% de 0,62 a 0,76). 

Ao dividir os participantes em três grupos etários,
nomeadamente <50, de 50 a 59 e > 60 anos, em todos
eles se verificou uma relação inversa entre o consumo de
álcool e a DCC. Nos homens consumidores de bebidas
alcoólicas, de 5 a 29,9 G/dia de álcool, verificaram-se ris-
cos de DCC de 0,58 (IC95% de 0,36 a 0,93), de 0,72
(IC95% de 0,60 a 0,86) e de 0,85 (IC95% de 0,75 a 0,97)
respectivamente nos grupos etários de 39 a 50, de 50 a 59
e superior a 60 anos. 

Nas mulheres verificaram-se resultados perfeitamente
sobreponíveis aos descritos para os homens. 

No entanto, a diferença de incidência da DCC conferida
pelo álcool não foi sobreponível nos diversos grupos etá-
rios, sendo mais intensa nos mais idosos e menor nos
mais jovens, independentemente do sexo. Assim, nos
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indivíduos com idade entre os 39 e os 50 A, a redução do
risco conferida pelo álcool foi de 45/100 000 (IC95% de 8
a 84), no grupo com idades entre os 50 a 59 A, a referida
redução foi de 64 / 100 000 (IC95% de 24 a 102) e no
grupo dos mais idosos, verificou-se uma redução de 89 /
100 000 (IC95% de 44 a 140). 

Será igualmente importante avaliar se o efeito bené-
fico de um consumo moderado de álcool, em pessoas sau-
dáveis do ponto de vista vascular, se verifica igualmente
na presença de doença cardiovascular conhecida. Para o
efeito iremos socorrer-nos de uma outra metanálise de
oito estudos recentes (seleccionados de 54 identificados
desde 2009), que incluíram 16 352 doentes com patologia
cardiovascular, homens e mulheres e em que se avaliou a
relação entre o consumo de álcool e as mortalidades car-
diovascular e total(5). 

Relativamente à relação entre o consumo de álcool e
a mortalidade por doença cardiovascular, verificou-se mais
uma vez uma relação em J, com uma redução média do
risco de 22%. O efeito máximo verificou-se com um
consumo de 5 a 10 G/dia, mantendo-se significativo até
aos 26 G/dia. Este efeito protector manteve-se indepen-
dentemente dos sexos e da inclusão dos antigos bebedo-
res no grupo dos não-bebedores.

A mortalidade por todas as causas nestes indivíduos
com doença cardiovascular diagnosticada foi igualmente
reduzida pelo consumo moderado de bebidas alcoólicas.
Em sete dos oito estudos referidos, a associação entre o
consumo de álcool e a mortalidade apresentou a já carac-
terística relação em onda J, com uma redução máxima de
20% associada a um consumo de álcool entre os 5 e os 10
G/dia. Mais uma vez não houve diferenças significativas
entre os dois sexos.

No sub-grupo de doentes com prévia doença cardíaca
coronária, também o consumo moderado de álcool conferiu
uma protecção relativamente às mortalidades cardiovascu-
lar e por todas as causas. Com um consumo médio entre os
6 e os 12 G/dia, verificaram-se reduções no risco das refe-
ridas mortalidades, respectivamente de 24% e 20%.

Voltando ao artigo do Prof Clement, é feita referência
a uma metanálise em que se avaliou o efeito do consumo
de álcool em algumas variáveis laboratoriais, comprovada-

mente relacionadas com a doença cardiovascular(6).
Através de uma pesquisa na Medline (1950 a 2009) e na
Embase (1980 a 2009), foram encontrados 4690 artigos
sobre consumo de álcool e DCV em indivíduos sem doença
cardiovascular, dos quais foram seleccionados 63 com um
total de 1686 participantes, homens e mulheres.
Compararam-se os níveis plasmáticos das referidas variá-
veis, durante o consumo regular e após abstinência tem-
porária e programada de bebidas alcoólicas. Os parâme-
tros laboratoriais analisados foram o colesterol total, o
colesterol HDL (C-HDL) e LDL, os triglicerídeos, a Lp(a), a
apoA1, a PCR, os leucócitos, a IL-6, o TNF-α, o plasminogé-
nio, o PAI-1, o factor Von Willebrand, o activador do plas-
minogénio tecidular, o fibrinogénio, a selectina-e, a ICAM-
1, a VCAM-1, a leptina e a adiponectina.

Relativamente às alterações da ficha lipídica, verifi-
cou-se uma significativa relação dose-resposta entre o
consumo de álcool e a concentração do C-HDL. Para um
consumo de 12,5 a 29,9 G/dia verificou-se um aumento
médio de 0,072 mmol/L (IC95% de 0,024 a 0,119). Com
um consumo médio de 30 a 60 G/dia, obteve-se um
aumento de 0,103 mmol/L (IC95% de 0,065 a 0,141) e
quando a ingestão foi superior a 60 G/dia, o aumento
médio foi de 0,141 mmol/L (IC95% de 0,042 a 0,240). A
apoA1 apresentou um comportamento em tudo seme-
lhante. As outras variáveis lipídicas não apresentaram
qualquer relação significativa com o consumo de álcool,
excepto os triglicerídeos que com consumos superiores a
60 G/dia evidenciaram uma diferença de 0,274 mmol/L
(IC95% de 0,043 a 0,505).

O consumo de álcool não causou diferença significativa
nos níveis plasmáticos dos parâmetros inflamatórios (PCR,
IL-6 e TNFα).

O fibrinogénio, através do consumo de álcool, viu os
seus níveis plasmáticos serem significativamente reduzi-
dos em 0,20 g/L (-0,29 a -0,11). Os restantes parâmetros
da hemostase não apresentaram alterações significativas.

O consumo regular de álcool aumentou significativamente
os níveis da adiponectina em 0,56 mg/L (0,39 a 0,72).

Os autores concluíram que o consumo moderado de
álcool (15 G/dia para a mulher e 30 G/dia para o homem)
teve efeitos benéficos relativamente a diversos marcado-

«Relativamente à relação entre o consumo de álcool e a mortalidade

por doença cardiovascular, verificou-se mais uma vez 

uma relação em J, com uma redução média do risco de 22%.»
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res relacionados com a DCV. Especificando, verificou-se um
aumento significativo nos níveis do colesterol HDL, da
apoA1 e da adiponectina e uma redução também signifi-
cativa nos níveis do fibrinogénio. Aparentemente estes
resultados terão sido independentes do tipo de bebida
consumido, dependendo apenas da quantidade de álcool.

Relativamente aos mecanismos subjacentes aos efei-
tos benéficos do moderado consumo de bebidas alcoólicas
na mortalidade por todas as causas e particularmente na
mortalidade por doença cardiovascular e tal como defen-
demos no nosso anterior trabalho(1), julgamos que a modi-
ficação do perfil lipídico, os efeitos anti-trombóticos, anti-
inflamatórios e anti-oxidativos, contribuirão para o efeito
observado. Particularmente, o aumento do C-HDL asso-
ciado ao consumo do álcool está longe de ser insignifi-
cante. Na realidade, a ingestão regular de cerca de 4 bebi-
das /dia (50 G de álcool) conseguiu um aumento do C-HDL
na ordem dos 3,5 a 4 mg/dl, enquanto que numa revisão
sobre o efeito dos fibratos sobre a mesma fracção lipídica,
se verificou que estes fármacos conseguiram um aumento
médio de 2,6 mg /dl(7). 

Uma limitação das metanálises anteriores é óbvia:
incluem estudos observacionais, sem o poder estatístico
dos estudos randomizados e controlados. Contudo, ensaios
de intervenção, controlados, a nível da dieta em geral e do
consumo de álcool em particular, são extremamente difí-
ceis de realizar e podem mesmo levantar problemas de
ordem ética.

Sabemos também que o controlo de todas as variáveis
que podem interferir nos estudos sobre hábitos alimenta-
res, incluindo o consumo de bebidas alcoólicas, é uma
tarefa praticamente impossível.

Apesar de todas estas limitações, a constante associa-
ção benéfica encontrada entre o consumo moderado de
bebidas alcoólicas e a doença cardiovascular, nos diversos
estudos e metanálises e o conhecimento de alguns dos
mecanismos subjacentes à sua acção, justificando-a,
fazem-nos aceitar como real o efeito protector do álcool
quando ingerido de uma forma moderada e regular.

Terminamos dizendo que, quer em prevenção primá-
ria quer secundária e na ausência de qualquer outra
contra-indicação, o consumo de bebidas alcoólicas pode
ser permitido de uma forma moderada (cerca de 1
bebida/dia na mulher e 2 bebidas/dia no homem),
confiando que estas quantidades possam ajudar a reduzir
a incidência e a mortalidade por doença cardiovascular e
a própria mortalidade por todas as causas.

José Pereira de Moura
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Introdução

A prevenção da doença cardiovascular (DCV) é uma
prioridade global de saúde pública. A DCV é a principal
causa de morte a nível mundial, representando cerca de
um terço do total de mortes (29 %). De acordo com os
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) do total de
17,1 milhões de mortes por DCV: 12,9 milhões são causa-
das por doença coronária; 7,2 milhões por doença cerebro-
vascular e 5,7 milhões por doença aterosclerótica (1). Em
Portugal as doenças do aparelho circulatório representa-
ram 32, 2 % do total de óbitos registados em 2009 (2).

A vitamina D tem sido classicamente associada à saúde
óssea, estando bem estabelecido que a carência de vita-
mina D provoca raquitismo na idade pediátrica e, osteoma-
lacia e osteoporose na idade adulta (3). Contudo, hoje sabe-
mos que níveis adequados de vitamina D são essenciais ao
bom funcionamento de vários tecidos e órgãos do nosso
organismo, incluindo o sistema cardiovascular (4). Os recepto-
res da vitamina D (VDR’s) estão presentes em múltiplos
tipos celulares, incluindo miócitos, cardiomiócitos, células
beta-pancreáticas, células endoteliais vasculares, neurónios,
células do sistema imunológico e osteoblastos (3). Num
estudo de avaliação da Ingestão de nutrimentos numa
população estudantil universitária, envolvendo 210 estu-
dantes, cerca de 80 % dos indivíduos tinham níveis de
ingestão de vitamina D inferiores ao recomendado pelas
Dietary Reference Intakes (DRI’s) (5). A deficiência ou insufi-
ciência de vitamina D afecta quase todos os segmentos da
população norte-americana, incluindo crianças e adultos (3).
Esta deficiência é comum em todo mundo, tendo contudo
maior prevalência nas latitudes elevadas e climas frios (6)
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Papel da vitamina D 
no risco cardiovascular

Factores de risco para carência de vitamina D
• Ser idoso
• Ter pele escura
• Ser doente institucionalizado 
• Residência a maior distância do equador
• Período de outono-inverno
• Poluição atmosférica
• Ser fumador
• Ser obeso
• Síndromes de malabsorção
• Doença hepática e ou renal
• Farmacoterapia: anticonvulsivantes, glicocorticóides,   

imunossupressores, antiretrovirais.

Tabela I

Adaptado de:  Lee et al. Vitamin D deficiency an important, common, and
easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol. 2008 Dec
9;52(24):1949-56.



(ver outras causas na Tabela 1). Actualmente esta pande-
mia mundial não é devidamente reconhecida e tratada.
Dados recentes suportam que a deficiência de vitamina D
desempenha um papel de relevo na génese de factores de
risco de doença coronária e doença cardiovascular em geral.
A deficiência em vitamina D parece predispor para a hiper-
tensão, diabetes, síndrome metabólica, hipertrofia ventricu-
lar esquerda, insuficiência cardíaca congestiva e inflamação
vascular crónica (3-4). Como esta deficiência é facilmente
identificável e revertível, o estabelecimento de uma relação
causal com o risco cardiovascular teria um enorme impacto
na prática clínica. Assim, esta revisão centrar-se-á em dados
recentes sobre o metabolismo da vitamina D, a sua associa-
ção a vários factores de risco cardiovascular e, o seu even-
tual papel na prevenção da patologia cardiovascular.

Conceitos básicos sobre Vitamina D
A vitamina D encontra-se sob duas formas: a vitamina

D2 (ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol). A vita-
mina D2, encontra-se nas plantas e é o produto da irradia-
ção da ergosterol pelos raios ultravioleta B (UV-B) (λ 290
a 315 nm), é habitualmente consumida sob a forma de
suplemento ou em alimentos fortificados. A vitamina D3,
é o produto da irradiação do 7-dehidrocolesterol pelos
raios UV-B, sendo sintetizada na epiderme humana ou
consumida sob a forma de peixes gordos, alimentos forti-
ficados (ver Tabela 2) ou como suplemento. A exposição
solar prolongada não causa toxicidade pela vitamina D,
uma vez que os próprios UV-B convertem o excesso de
vitamina D3 a isómeros biologicamente inertes(3). A radia-
ção UV-B é a principal fonte de vitamina D para o ser
humano, sendo que a dieta é considerada como uma fonte
secundária(4). A ingestão excessiva de vitamina D pode
causar toxicidade, contudo esta situação ocorre raramente
e com doses muito elevadas(7). A vitamina D é convertida
no fígado a 25(OH)D (calcidiol), sendo este o principal
metabolito circulante da vitamina D.  A nível renal, o cal-
cidiol é convertido pela 1-α-hidroxílase à sua forma activa
1,25-dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D ou calcitriol). O cal-

citriol é uma hormona, uma vez que é sintetizado essen-
cialmente num órgão (o rim) e entrando em circulação,
exerce os seus múltiplos efeitos no organismo. O VDR está
presente na maioria dos tecidos incluindo o endotélio,
músculo liso vascular e miocárdio(4). Adicionalmente, o
músculo liso vascular e as células endoteliais podem ter a
capacidade de converter o calcidiol a calcitriol(8). O calcitriol
circulante atravessa a membrana celular e o citoplasma
atingindo o núcleo, aí liga-se ao receptor VDR. O complexo
VDR-calcitriol por sua vez liga-se ao receptor X dos retinói-
des formando complexos heteroméricos. Estes, reconhe-
cem locais específicos no ADN, designados como elemen-
tos respondedores à vitamina D, podendo conduzir a
transcrição de 3% de todo o genoma (9). A lista de genes-
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«As características anti-hipertensoras da vitamina D incluem 

a supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

regulação do metabolismo do cálcio pela prevenção do

hiperparatiroidismo secundário, renoprotecção e efeitos directos 

nas células vasculares incluindo as células endoteliais, 

células musculares lisas vasculares e macrófagos.»

Tabela 2
Percentagem da ingestão diária recomendada (IDR) em
vitamina D presente em alimentos comuns.

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.)

Alimento Vitamina D % do IDR por  
(100 g) (μg) porção RA

Sardinha gorda 23 25 g – 5.75 μg
grelhada 115 % da IDR

Salmão grelhado 9.2 25 g – 2.3 μg
46 % da IDR

Truta arco-íris 22 25 g – 5.5 μg
grelhada 110 % da IDR

Flocos de milho tipo 2.8 35 g – 0.98 μg
“Corn Flakes” 19.6 % da IDR

Leite Vaca UHT 0.75 250 ml -1,9 μg
meio gordo (fortificado 39% da IDR
– valores fabricante)

Ovo (de galinha) 1.8 55 g – 0.99 μg
estrelado com azeite 20 % da IDR



filtração atmosférica da radiação UV-B resultante do
ângulo mais oblíquo dos raios solares nas altas latitudes
no outono e inverno. A importância da radiação solar UV-
B nos níveis de vitamina D no humano é suportada por
múltipla evidência: primeiro, os níveis séricos de calcidiol
têm variação sazonal relevante na Europa e América do
Norte, surgindo os valores mais baixos no inverno (21), de
facto, a radiação UV-B não é suficiente para a síntese cutâ-
nea de vitamina D de Novembro a Fevereiro numa lati-
tude de 40º N e de Outubro a Abril numa latitude 50º N(22),
(é de salientar que sensivelmente metade do território de
Portugal continental está acima duma latitude de 40º N);
segundo, os norte-americanos de pele escura têm níveis
mais baixos de calcidiol que os norte-americanos cauca-
sianos (23); terceiro, as mulheres que evitam completamen-
te a exposição solar têm concentrações séricas de vita-
mina D indicadoras de carência(24); quarto, no mesmo país
os níveis séricos de calcidiol são mais baixos nas zonas
desse país com menor radiação solar UV-B em comparação
com as zonas de maior radiação solar UV-B(25); quinto, os
trabalhadores de interior que estão apenas 25 minutos por
dia no exterior tem concentrações séricas de vitamina D
indicadoras de carência(26); sexto, um protector solar com
factor de protecção 15 bloqueia em cerca de 99 % a pro-
dução cutânea de vitamina D(27).

A obesidade está também associada à carência de
vitamina D(28), uma causa provável reside na menor biodis-
ponibilidade da vitamina D «sequestrada» na gordura dos
indivíduos com tecido adiposo em excesso. Como exem-
plo, após uma exposição equivalente a radiação UV-B ou a
uma dose única de ergocalciferol, os indivíduos obesos
tinham metade das concentrações plasmáticas de colecal-
ciferol e ergocalciferol do que as observadas em indiví-
duos não obesos(29). 

Outro factor a considerar é a menor síntese cutânea de
vitamina D na idade avançada. Após exposição a doses
equivalentes de radiação solar UV-B, um indivíduo de 70
anos de idade produz 75 % menos vitamina D do que um
indivíduo com 20 anos(30).

O processo de urbanização é também um importante
factor de risco para carência de vitamina D. A urbanização
está associada a menos actividades ao ar livre, assim como,
ao ar poluído de muitas cidades que limita a radiação UV-B(31). 

A exposição à luz solar UV-A através de janelas (o vidro
bloqueia a radiação UV-B) leva a uma degradação da vita-
mina D no sangue, o que pode contribuir para um risco
mais elevado de carência desta vitamina(32).

Vitamina D e risco cardiovascular – evidência 
epidemiológica
O aumento de mortalidade no inverno é um fenó-

meno global bem conhecido. A amplitude das flutuações
sazonais no ritmo da mortalidade atinge o seu pico no
intervalo de latitude 30 a 50º norte ou sul, sendo reduzida
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alvo inclui o eixo renina-angiotensina-aldosterona, insu-
lina e múltiplas citocinas, sendo a sua transcrição coorde-
nada de fora específica em cada tipo celular (10). Pensa-se
que os níveis de vitamina D devem ser avaliados pela
determinação das concentrações séricas de calcidiol por
várias razões: estas reflectem tanto a ingestão alimentar
como a síntese endógena de vitamina D (3); tem uma semi-
vida mais longa que o calcitriol (3 semanas versus 8 horas)(11);
a concentração sérica de calcidiol é 1000 vezes superior à
do calcitriol (ng/ml versus pg/ml)(12); e a produção de cal-
citriol é fortemente dependente da paratormona (PTH),
responsável pela regulação das concentrações séricas de
cálcio. Assim, de forma a manter a normocalcemia, os
níveis de calcitriol podem apresentar-se elevados em indi-
víduos com carência de vitamina D (13). No entanto, há
autores que consideram a determinação do calcitriol sérico
como o ensaio ideal para alterações do sistema endócrino
da vitamina D; e a determinação do calcidiol como o
ensaio ideal para avaliar fontes exógenas de vitamina D.
Estes autores referem ainda que o calcitriol é melhor pre-
ditor de mortalidade a 1 ano do que o calcidiol em doen-
tes com insuficiência cardíaca terminal (14).

Carência de vitamina D: definição e prevalência 
É ainda muito controverso qual o nível sérico de vita-

mina D ideal para uma saúde óptima, assim como, qual a
quantidade necessária para atingir esse nível. As actuais
recomendações de ingestão variam entre 200 a 1000 U.I.
(5 a 25 μg, 1 μg vit. D = 40 U.I.) de vitamina D. As defini-
ções de carência variam de acordo com a entidade patoló-
gica em análise, sendo propostos níveis séricos de calcidiol
acima de 25 nmol/l para a prevenção do raquitismo e
osteomalacia, acima de 50 nmol/l para prevenção da
osteoporose e, de acordo com estudos observacionais
valores acima de 75 nmol/l parecem ser necessários para
obter níveis óptimos de saúde (15). Na tentativa de defini-
ção de níveis séricos óptimos de vitamina D, os estudos do
metabolismo ósseo mostravam benefícios mais consisten-
tes quando os níveis séricos variavam entre 75-110 nmol/l
(30-44 ng/ml) em doentes suplementados com 1800-
4000 UI/dia (45-100 μg/dia) (16). A toxicidade da vitamina
D não é observável quando as concentrações séricas são
inferiores a 500 nmol/l (200 ng/ml) (17). Para elevar as
concentrações séricas de calcidiol de 30 nmol/l para mais
de 75 nmol/l e manter esse nível, são necessários 100μg
de calcidiol/dia. E, para elevar as concentrações séricas de
calcidiol de 50 nmol/l para mais de 75 nmol/l e manter
esse nível são necessários 75μg/dia (18). Uma dose diária
de 250μg de calcidiol é considerada segura (19), sendo equi-
valente à dose sintetizada numa exposição de corpo
inteiro aos UV-B durante um dia (por ex: um dia de praia)(20).

A prevalência da carência de vitamina D aumenta em
proporção à distância ao equador do local de residência
das populações. Este fenómeno é provocado pela maior



ou ausente no equador e regiões subpolares (33). Nos climas
temperados a amplitude do ritmo de mortalidade anual é
de 20%. Esta sazonalidade da mortalidade é largamente
atribuída ao agravamento da patologia cardiovascular e
respiratória no inverno. Há várias hipóteses de explicação
biológica e ambiental para esta oscilação sazonal, nomea-
damente as mudanças na temperatura ambiente (34). No
entanto, as diferenças climatéricas e a temperatura inver-
nal não são explicação suficiente para o excesso de mor-
talidade desta estação. Tem-se assumido que as variações
na radiação solar UV-B e a carência de vitamina D no in-
verno podem contribuir para a sazonalidade da insuficiên-
cia cardíaca e mortalidade cardiovascular em geral(31, 35-36).
As relativamente baixas taxas de mortalidade por doença
cardíaca coronária observadas em Portugal, Espanha, Gré-
cia e em menor extensão em França, têm sido atribuídas
em múltiplos trabalhos ao consumo da dieta mediterrâ-
nica. No entanto, está descrito um gradiente latitudinal
entre a mortalidade por doença cardíaca coronária e a
incidência da radiação solar. Pelo que a maior síntese cu-
tânea de vitamina D3 nos países mediterrâneos poderá
ser um confundidor na análise dos efeitos benéficos para
a saúde da dieta mediterrânea (37). Vários estudos epide-
miológicos revelam que além da doença cardíaca coroná-
ria, a incidência de diabetes e hipertensão acompanham a
carência de vitamina D à medida que aumenta a distância
ao equador (38). Outro dado interessante é que os valores
de pressão arterial medidos no inverno são mais elevados
do que no verão (39). Está também bem documentada a
carência de calcidiol em doentes com enfarte de miocár-
dio(40), acidente vascular cerebral (AVC)(41), insuficiência car-
díaca(4), DCV no diabético(42) e doença arterial periférica(43).
A relação entre os factores de risco cardiovascular e os
níveis de calcidiol foi investigada nos 15 088 participantes
da coorte NHANES III. Neste estudo transversal, os níveis
de calcidiol revelaram uma associação inversa com a
hipertensão, diabetes mellitus, hipertriacilgliceridemia e
obesidade(44). Num grupo de 283 doentes de alto risco com
patologia das artérias coronárias, observou-se uma corre-
lação entre os baixos níveis séricos de vitamina D e o
aumento da calcificação das artérias coronárias avaliada
através de tomografia axial computorizada(45). A fragili-

dade dos estudos transversais nesta área resulta do poten-
cial efeito confundidor da doença; qualquer processo pato-
lógico cardiovascular pode potencialmente reduzir a acti-
vidade física e consequentemente a exposição solar.
Assim, a doença poderia ser causa dos baixos níveis de
vitamina D e não consequência(46).

Vários estudos de grande dimensão de publicação
recente, não randomizados, sobre mortalidade e morbili-
dade cardiovascular, contribuíram para a melhor com-
preensão da relação da vitamina D com a patologia cardio-
vascular. No Framingham Offspring Study, que envolveu
1739 participantes, o risco ajustado para enfarte agudo do
miocárdio e insuficiência cardíaca foi 62 % mais elevado no
grupo com a concentração sérica de calcidiol ≤ 37,5 nmol/l
relativamente ao grupo com calcidiol sérico superior a
esse valor(47). Num estudo caso-controlo nested no Health
Professionals Follow-up Study, envolvendo 18.225 homens
e após ajustamento para outros factores de risco e do estilo
de vida, o risco de enfarte do miocárdio foi 109% mais ele-
vado nos indivíduos com calcidiol ≤37.5 nmol/l, do que
naqueles com concentrações séricas de calcidiol conside-
radas suficientes (≥75 nmol/l)(48). O estudo LURIC (Ludwig-
shafen risk and Cardiovascular Health) investigou uma
coorte de 3258 doentes consecutivos, de ambos os géne-
ros, inscritos para angiografia coronária. Nesta coorte o
risco de AVC fatal no follow-up, de morte súbita (cardíaca)
e de morte por insuficiência cardíaca, apresentou uma cor-
relação inversa e independente com os níveis basais de
calcidiol e calcitriol (49-50). A análise transversal dos dados do
estudo NHANES 2001-2004 revelou, após ajustamento,
que em crianças e adolescentes dos EUA quando a concen-
tração sérica de calcidiol era ≤ 37,5 nmol/l aumentava o
risco de hipertensão arterial, síndrome metabólica, hiper-
glicemia em jejum, HDL baixo, quando comparado com o
grupo com calcidiol acima de 65-75 nmol/l(51-52). Um outro
trabalho demonstrou que uma concentração sérica de cal-
cidiol ≤ 17,8 ng/ml se correlacionava de forma indepen-
dente com todas as causas de morte na população em
geral (53). 

As características anti-hipertensoras da vitamina D in-
cluem a supressão do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona(54), regulação do metabolismo do cálcio pela pre-

21

Revista Factores de Risco, Nº23 OUT-DEZ 2011 Pág. 18-23

«Uma recente revisão sistemática da limitada evidência disponível,

sugere que a suplementação com vitamina D em doses moderadas 

a elevadas pode reduzir o risco cardiovascular, enquanto os

suplementos de cálcio parecem ter impacto cardiovascular reduzido»



venção do hiperparatiroidismo secundário, renoprotecção
e efeitos directos nas células vasculares incluindo as célu-
las endoteliais, células musculares lisas vasculares e
macrófagos. Todas estas células expressam receptores VDR
e a 1-α-hidroxilase (3, 55-56). Vários estudos clínicos suportam
a ideia que a suplementação com vitamina D promove a
redução da pressão arterial, apesar de alguma inconsis-
tência nos resultados apresentados. Esta redução é mais
marcada nos hipertensos com carência de vitamina D (57).

Vitamina D e risco cardiovascular - ensaios clínicos 
randomizados
É ainda reduzido o número e dimensão dos ensaios

prospectivos sobre o papel da vitamina D e o risco cardio-
vascular. Num ensaio duplamento cego, com grupos para-
lelos, controlado com placebo, foi administrada uma dose
única de 100 000 UI de vitamina D2 (equivalente a 45 μg
D2/dia) ou placebo no inverno, a 88 doentes com diabe-
tes tipo 2. Os doentes foram incluídos no estudo se os seus
níveis séricos de calcidiol fossem inferiores a 50 nmol/l. A
concentração de calcidiol só aumentou 15,3 nmol/l em
relação ao placebo. No entanto, oito semanas após a ad-
ministração da vitamina D2 a pressão arterial sistólica dimi-
nuiu 14 mmHg em relação ao placebo e, a vasodilatação
mediada pelo fluxo da artéria braquial melhorou 2,3%(58).
No estudo randomizado e controlado Women’s Health
Initiative (WHI), que envolveu 36 282 mulheres pós-meno-
páusicas, com 50 a 79 anos de idade, de 40 centros clíni-
cos, suplementadas com 1000 mg de cálcio e 10 μg de
vitamina D, não se observou qualquer alteração no risco
de AVC ou de eventos coronários(59). No entanto, é agora
claro que a dose de vitamina D administrada neste estudo
foi demasiado baixa para permitir aumentos apreciáveis
dos níveis séricos de calcidiol(60). Por outro lado, a suple-
mentação com 1000 mg de cálcio aumenta o risco de
eventos cardiovasculares em mulheres idosas saudáveis(61).
Assim a suplementação com cálcio usada, associada a
uma baixa dose de vitamina D, poderá ter anulado os efei-
tos benéficos desta última no estudo WHI.

Uma recente revisão sistemática da limitada evidência
disponível, sugere que a suplementação com vitamina D
em doses moderadas a elevadas pode reduzir o risco car-
diovascular, enquanto os suplementos de cálcio parecem
ter impacto cardiovascular reduzido(62). 

O estudo STATIN-D envolvendo 134 doentes hiperlipi-
démicos, tratados com rosuvastatina (10 mg/dia) ou flu-
vastatina (80 mg/dia), demonstrou que a rosuvastatina
aumentava as concentrações séricas da calcidiol após 8
semanas de tratamento (63). São necessários dados adicio-
nais para perceber o impacto das estatinas no metabo-
lismo da vitamina D, mas é plausível que esta possa ser
uma hipótese adicional para explicar os efeitos pleiotrópi-
cos da rosuvastatina. 

Conclusão

Apesar da existência de evidência clínica e experimen-
tal sobre a ligação da carência de vitamina D e o aumento
do risco cardiovascular, não sabemos se há nesta associa-
ção uma relação causal. É este ponto que necessita ser
esclarecido em futuros trabalhos prospectivos. Só esses
dados permitirão implementar a suplementação de vita-
mina D como terapêutica de rotina para a prevenção pri-
mária e secundária da doença cardiovascular. No entanto,
sabemos que a carência de vitamina D é frequente, sobre-
tudo no período de inverno. Assim, tratar a carência de
vitamina D além de necessário, é fácil, seguro e barato. É
importante salientar que 1 μg de vitamina D da dieta
aumenta em 1 nmol/l os níveis séricos de calcidiol (60).
Devemos assim assegurar o seu fornecimento regular
através de fontes alimentares (ver Tabela 2), suplementos
e níveis seguros de exposição à radiação UV-B.

Alejandro Santos
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A evolução dos cuidados de saúde e o aumento da
esperança média de vida são duas conquistas notáveis, as
quais determinaram uma alteração profunda no para-
digma dos cuidados de saúde, observando-se uma transi-
ção do enfoque nas doenças infecciosas e na desnutrição
para uma crescente importância das doenças crónicas e
metabólicas na morbilidade e mortalidade(1). Desta forma,
a designada transição nutricional, caracterizada por dietas
hipercalóricas e nutricionalmente desequilibradas, e a pro-
funda alteração dos estilos de vida, com particular ênfase
para o sedentarismo, constituem-se como elementos
chave onde intervir(1). 

As doenças cardiovasculares constituem-se como a prin-
cipal causa de morte entre os europeus, sendo também
uma das principais causas de incapacidade e de pior quali-
dade de vida(2). Ainda assim, estas alarmantes con-
sequências poderão ser evitadas, ou pelo menos retarda-
das, com uma intervenção eficaz nos factores de risco car-
diovasculares(1,2). Entre estes factores contam-se a hiperten-
são arterial (HTA), as alterações do metabolismo da glicose
(insulinoresistência e diabetes) e dos lípidos (dislipidemias)
e a sobrecarga ponderal (excesso de peso e obesidade)(1,2). 

No seu relatório de 2003, sobre o papel da dieta e da
nutrição nas doenças crónicas e metabólicas, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) destaca que a evidência
suporta o importante papel de algumas escolhas alimen-
tares nas doenças cardiovasculares, seja na sua génese e
manutenção, seja na sua prevenção e tratamento. No
entanto, e no mesmo documento, pode verificar-se que a
evidência para um papel do cálcio na redução do risco car-
diovascular é ainda considerada insuficiente(1). Desta
forma, ao longo do presente texto discutir-se-á o papel da
ingestão de cálcio (da dieta e/ou suplementos) nos qua-
tro factores de risco supracitados.

Cálcio e Hipertensão Arterial
Em 1989, Kotchen e colaboradores demonstraram al-

terações no balanço do cálcio, com um aumento da excre-
ção urinária e fecal em ratinhos Dahl sensíveis ao sal. Os
autores defendem que os efeitos hipertensivos do cloreto
de sódio seriam precedidos de uma significativa perturba-
ção na homeostasia do cálcio(3). Em humanos, vários estu-
dos populacionais têm indicado a existência de uma relação
inversa entre o cálcio ingerido e a pressão arterial. Utili-
zando dados do estudo transversal MONICA, Ruidavets e
colaboradores observaram uma redução da pressão arterial
sistólica (após ajustamento para variáveis confundidoras)
entre o quintil mais baixo e o mais alto de consumo de lac-
ticínios, o mesmo acontecendo para a ingestão total de cál-
cio. Os autores concluem que aqueles dois factores se asso-
ciam independentemente com valores reduzidos de tensão
arterial sistólica(4). Num trabalho com desenho prospectivo,
Alonso et al avaliaram, num grupo de 5880 adultos licencia-
dos sem hipertensão ou doença cardiovascular à partida, a
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incidência de HTA e o consumo de produtos lácteos.
Concluíram que o consumo de produtos lácteos pobres em
gordura, mas não dos ricos em gordura, se associava a
menor risco de incidência de HTA(5). Também num estudo
prospectivo (com 10 anos de follow-up) e numa grande
amostra (28 886 mulheres norte-americanas com idade
superior a 45 anos), Wang e colaboradores observaram uma
redução do risco de HTA para os quintis mais altos de inges-
tão de cálcio e vitamina D da dieta, mas que o mesmo não
sucedia com os suplementos(6). Neste mesmo contexto, no
The Women’s Health Initiative Calcium/Vitamin D Trial, um
ensaio clínico aleatorizado e duplo-cego, Margolis et al
investigaram o papel da suplementação em cálcio
(1000mg) e vitamina D3 (400 UI) face ao placebo, na pres-
são arterial e na incidência de HTA, em mulheres na pós-
menopausa. No decurso dos 7 anos de follow-up, não se
observaram diferenças significativas entre os grupos, na
pressão arterial ou na incidência de HTA(7). Ainda a este pro-
pósito, as recomendações de 2008 Canadian Hypertension
Education Program não recomendam a suplementação em
cálcio para a prevenção ou tratamento da HTA(8). 

Tendo em consideração os dados apresentados, pare-
cem ser razoavelmente consistentes as evidências que sus-
tentam um papel potencialmente protector, enquanto
redutor a pressão arterial sistólica e da incidência de HTA,
dos consumos mais elevados de cálcio alimentar. No que
respeita à suplementação o mesmo não parece verifica-se,
não sendo recomendável, à luz do conhecimento actual,
com o objectivo exclusivo de prevenir ou tratar a HTA.

Cálcio, Resistência à Insulina,
Síndrome Metabólica e Diabetes
A resistência à insulina constitui um elemento central na

fisiopatologia da Síndrome Metabólica e da Diabetes tipo 2,
sendo que o estado de insulinoresistência precederá a
falência das células beta e a instalação da hiperglicémia(9,10).
Como consequência do estado de insulinoresistência,
observa-se um marcado aumento da secreção insulínica,
que visa a manutenção da homeostasia da glicemia. Neste
contexto, Hsia e colaboradores verificaram, no já citado
Women’s Health Initiative Randomized Trial of Calcium Plus
Vitamin D Supplementation, uma redução da insulinémia e
da resistência à insulina (medida pelo HOMA), aos 2 anos,
no grupo de intervenção(11). Por seu lado, Wu, Willett e
Giovannucci, utilizando dados provenientes do Health
Professionals Follow-up Study e do Nurses’ Health Study,
observaram que o consumo de cálcio se associava de forma
inversa à concentração de Péptido C nas mulheres, mas que
o mesmo não se verificava no sexo masculino(12).

A Síndrome Metabólica tem merecido particular aten-
ção, por parte da comunidade científica, porque permite
identificar indivíduos em risco para o desenvolvimento de
Diabetes tipo 2 e de Doença Cardiovascular(13). Numa amos-
tra de mulheres com idade superior a 45 anos do Women´s

Health Study, Liu e colaboradores verificaram que o Odds
Ratios (OR) para a Síndrome Metabólica decrescia com o
aumento da ingestão de total de cálcio e de lacticínios(14). 

No que respeita à diabetes tipo 2, evidência prove-
niente do Nurses Health Study, aponta para uma redução
do risco relativo de diabetes, num follow-up de vinte anos,
para as categorias mais elevadas de consumo total e de
suplementos de cálcio. Os autores salientam que um
consumo diário de cálcio superior a 1200mg e de vitamina
D superior a 800 UI se associa a um risco 33% menor de
diabetes(15). Ainda nesta temática, Liu e colaboradores
levaram a cabo um trabalho prospectivo que avaliou o
consumo de lacticínios e o risco de diabetes, em mulheres
sem história de diabetes, doença cardiovascular ou cancro.
Os autores verificaram um menor risco relativo de diabe-
tes tipo 2 nas mulheres no quintil mais elevado de con-
sumo de lacticínios, sendo que esta relação inversa seria
sobretudo atribuível aos lacticínios com baixo teor de gor-
dura. Notável é ainda o facto de a referida relação, entre
o consumo mais elevado de lacticínios e a menor incidên-
cia de diabetes tipo 2, se manter inalterada após ajusta-
mento para o cálcio dietético e a vitamina D (entre outros
factores) e não ser significativamente afectada pelo Índice
de Massa Corporal (IMC). Os autores destacam que um pa-
drão alimentar mais rico em lacticínios com baixo teor de
gordura pode diminuir o risco de diabetes em mulheres(16).

Os dados aqui apresentados parecem indicar um po-
tencial papel dos consumos mais elevados de cálcio e de
lacticínios com baixo teor de gordura na melhoria da sen-
sibilidade à insulina. Note-se, no entanto, que os dados
referidos se referem apenas a indivíduos do sexo femi-
nino, podendo existir diferenças entre géneros, e que não
é absolutamente claro o papel (potencialmente positivo)
da suplementação em cálcio, pelo que a mesma não será
justificável apenas com o propósito de melhorar a sensibi-
lidade à insulina e/ou prevenir a diabetes tipo 2. 

Cálcio e Dislipidemia 
O cálcio ingerido poderá exercer efeitos benéficos na

dislipidemia. De facto, este mineral pode formar sabões
insolúveis com os ácidos gordos impedindo a sua absor-
ção, bem como ligar-se aos sais biliares impedindo a sua
reabsorção, a nível intestinal(17). Num grupo de mulheres
obesas com um consumo basal de cálcio reduzido e
durante uma intervenção conducente à redução ponderal,
Major e colaboradores observaram que a suplementação
em cálcio (600mg) e vitamina D (200UI) optimizava o
efeito da redução do peso nos lípidos e nas lipoproteínas
plasmáticas(18). No entanto, num trabalho de intervenção,
levado a cabo por Karanja e colaboradores, em que alea-
torizaram os indivíduos para um grupo de intervenção
com 1500mg cálcio dietético, um grupo de intervenção
com 1000mg de cálcio sob a forma de um suplemento e
um grupo placebo, não se observaram alterações dos lípi-



dos e das lipoproteínas plasmáticas, no decurso das 12
semanas do estudo(19). 

Neste contexto, parece inquestionável que, apesar de
um racional fisiológico plausível (e até promissor) os da-
dos disponíveis na literatura, a propósito dos efeitos posi-
tivos do cálcio na dislipidemia, são algo escassos e reve-
lam-se divergentes. De facto, talvez a conclusão mais no-
tável seja no sentido inverso, i.e., que uma suplementa-
ção em cálcio através da dieta, quando feita à custa de
lacticínios com reduzido de gordura e, eventualmente, ali-
mentos enriquecidos, não contribui para uma deterioração
da ficha lipídica.   

Cálcio e Excesso de Peso/Obesidade
O cálcio da dieta poderá desempenhar um papel im-

portante na regulação da lipogénese e da lipólise. As dietas
pobres em cálcio poderão aumentar o influxo do ião cálcio
para os adipócitos, factor que estimularia a síntese lipídica
e deprimiria a lipólise, promovendo o aumento da adiposi-
dade(20). O papel positivo do cálcio dietético na obesidade é
sustentado pela maior redução da massa gorda em ratinhos
transgénicos submetidos a dietas de restrição calórica ricas
naquele nutriente (quando comparadas com dietas de res-
trição calórica pobres em cálcio) e, nos humanos, pela
menor probabilidade de obesidade observada para consu-
mos mais elevados do mesmo(20). Ainda a este propósito,
vale a pena destacar que, mais uma vez, os lacticínios terão
efeitos superiores aos observados com os suplementos de
cálcio, provavelmente devidos à presença concomitante de
outros compostos com actividade biológica(20). Neste
contexto, Shahar et al observaram, num grupo de doentes
diabéticos tipo 2 e um IMCmédio>31 kg/m2, que uma dieta
rica em lacticínios optimizava a redução de peso(21). Por
outro lado, Lanou e Barnard, numa revisão de ensaios clíni-
cos que avaliaram a influência da ingestão de lacticínios e
de cálcio no peso e na adiposidade, classificam os resulta-
dos disponíveis como inexistentes ou divergentes. De facto,
estes autores destacam que a maioria dos ensaios clínicos
não suporta a hipótese de que os lacticínios ou o cálcio
auxiliem na redução de peso ou da massa gorda corporal(22). 

Concluindo, também a este nível parece ser recomen-
dável assumir uma posição cautelosa no que respeita à
recomendação do cálcio como agente promotor da redu-

ção de peso ou da adiposidade. De facto, muito embora o
consumo de produtos lácteos possa [e provavelmente
deva] ser aconselhado no contexto das dietas de emagre-
cimento, a evidência não suporta um efeito independente
inquestionável dos mesmos [e nem do cálcio] nos resulta-
dos pretendidos.

Cálcio e Eventos Cardiovasculares
Alguma investigação tem sido também dedicada ao

papel do cálcio (dietético e sob a forma de suplementos)
no risco para eventos cardiovasculares. No trabalho já
anteriormente citado de Hsia e colaboradores, observou-
se que a suplementação de cálcio e vitamina D, em mu-
lheres pós-menopausicas, não tinha qualquer efeito (i.e.
não aumentava, nem reduzia) no risco de Doença Coro-
nária ou Cerebrovascular, ao longo de um período de fol-
low-up de 7 anos(11). Por outro lado, num estudo longitudi-
nal levado a cabo numa grande amostra de adultos Japo-
neses de ambos os sexos, Umesawa et al verificaram que
o consumo global de cálcio, em particular o proveniente
dos produtos lácteos, se associava com uma incidência
reduzida de Acidente Vascular Cerebral (AVC), não tendo
sido encontrada, no entanto, uma associação significativa
com o risco de doença coronária(23). Num trabalho recente,
Oliveira e colaboradores, verificaram, numa amostra de
mulheres portuguesas, que aquelas que tinham um pa-
drão alimentar de «Baixo consumo de lácteos e sopa»,
apresentavam uma maior probabilidade de sofrer um
Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Note-se, no entanto,
que o referido padrão se caracterizava também por um
consumo elevado de carnes vermelhas e de álcool, facto-
res que certamente influíram nos resultados obtidos(24).      

Conclusões

Como é facilmente dedutível pelos dados supramen-
cionados, não será aconselhável o recurso à suplementa-
ção em cálcio quando se pretendam obter benefícios ao
nível dos factores de risco cardiovascular. Em contraponto,
será merecedor de mais e melhor investigação o papel
potencialmente benéfico dos lacticínios com reduzido teor
de gordura [e dos padrões alimentares que os incluem] na
prevenção da doença cardiovascular.   
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Adenda às Conclusões
O texto acima resume a apresentação levada a cabo no

workshop «Micronutrientes ou outras substâncias sem
valor nutritivo no risco cardiovascular», pelo que a evidên-
cia científica apesentada é aquela que estava disponível à
data do evento. Assim, toda a lógica do texto vai no sen-
tido de não se dever aconselhar a suplementação com cál-
cio, com o propósito de se obterem ganhos de saúde a
nível cardiovascular. Muito recentemente, no entanto,
começam a surgir evidências de que a dita suplementação
é mesmo desaconselhável, porque pode aumentar a inci-
dência de eventos cardiovasculares. Bolland e colaborado-
res levaram a cabo uma reanálise dos dados do Women’s
Health Initiative Calcium/Vitamin D Supplementation
Study (WHI CaD Study) por intermédio da sua incorporação
numa meta-análise com mais oito estudos. Neste traba-
lho, os autores concluem que a suplementação com cálcio
[com ou sem vitamina D] aumenta ligeiramente o risco de
eventos cardiovasculares, com particular relevância para o
Enfarte do Miocárdio(25). Na sequência destes efeitos, os
autores concluem que a suplementação com cálcio nou-
tras patologias, como é o caso da Osteoporose, deve ser
bem reequacionada, numa lógica de risco/benefício(25). 

José Camolas
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Apresentação do caso

O caso escolhido para introduzir a problemática da síndrome
metabólica foi o de um homem de 60 anos, natural de Castelo
Branco, residente em Lisboa desde os 14 anos, com o 4.º ano de
escolaridade e motorista de profissão, pertencendo a uma classe
social média-baixa (Graffar IV). Casado, pai de 3 filhos pertencendo
a uma família nuclear na fase VI do ciclo de Duvall.

Recorreu pela primeira vez à consulta solicitando orientação
por apresentar, em várias avaliações no domicílio, valores elevados
de pressão arterial. Trazia consigo os registos para confirmação.

Na colheita da história, apuraram-se, como antecedentes, uma
hérnia inguinal esquerda operada aos 28 anos, ausência de ante-
cedentes familiares relevantes ou medicação habitual. Alimentação
pobre em peixe e legumes e distribuída por três refeições, seden-
tário, com hábitos de sono regulares. Sem hábitos tabágicos e con-
sumo de álcool moderado (24 g de álcool/dia).

Ao exame objectivo apuraram-se pressão arterial de 160/100
mmHg, índice de massa corporal de 31 e perímetro abdominal de
104 cm o que, de acordo com os critérios da Sociedade Europeia de
Cardiologia, corresponde a Hipertensão grau 2, associada a dois fac-
tores de risco conhecidos (idade superior a 55 anos e obesidade
abdominal – perímetro abdominal > 120 cm).(1)

Foram então propostas ao utente algumas alterações do estilo
de vida, nomeadamente alterações dos hábitos alimentares, incluin-
do o fraccionamento das refeições e aconselhamento alimentar sob
a forma de um folheto com recomendações alimentares na hiper-
tensão, e aumento da actividade física, tendo-se acordado a realiza-
ção de caminhada 30 minutos 3 vezes por semana. Estas medidas
são preconizadas pela Sociedade Europeia de Cardiologia para o
grupo de risco em que se inseria o utente (Figura 1).(1)

Atendendo a que a hipertensão era o principal motivo de con-
sulta do utente e que, apesar de só serem conhecidos nesta fase 2
factores de risco (por não se dispor ainda de quaisquer exames com-
plementares de diagnóstico), considerou-se que seria provável que
se viesse a confirmar o diagnóstico de síndrome metabólica pelo
que se optou por avançar para o patamar de actuação seguinte pro-
posto pela Sociedade Europeia de Cardiologia (Figura 1).

Nesse contexto, medicou-se com um iECA (inibidor da enzima
de conversão da angiotensina) em monoterapia e em baixa dose
(ramipril 2,5 mg). Pediram-se também vários exames complemen-
tares de diagnóstico incluindo análises de sangue (hemograma, gli-
cémia em jejum, perfil lipídico, ionograma, ácido úrico, creatinina e
bioquímica hepática) e urina (urina II e microalbuminúria) e um
electrocardiograma.

Na consulta seguinte, um mês depois, o utente admitiu que, das
recomendações de alteração do estilo de vida, a única que tinha con-
seguido cumprir tinha sido a redução da ingestão de sal. Tinha au-
mentado um pouco de peso tendo agora um índice de massa corpo-
ral de 31,3 e um perímetro abdominal de 104,7 cm. Não tinha ainda
efectuado os exames pedidos mas tinha feito os registos da pressão
arterial em ambulatório com melhoria dos valores apesar de se
encontrarem ainda ligeiramente acima dos valores-alvo. Foi feito o
reforço da importância de cumprir com as modificações do estilo de
vida propostas, foi associado um diurético ao iECA (ramipril 2,5 mg
com hidroclorotiazida 12,5 mg) e foi reforçada a importância de rea-
lizar os exames complementares previamente solicitados. 

Passaram-se 4 meses até à consulta seguinte. A pressão arte-
rial em ambulatório estava controlada e foi de 130/85 mmHg na
consulta, fazia agora caminhada ocasionalmente e tinha regressado
ao peso e perímetro abdominal da primeira consulta. Os resultados

Síndrome metabólica 
– qual a medida certa para não se correr 

o risco de sobre ou submedicar?



dos exames eram normais à excepção do perfil lipídico (colesterol
total: 254 mg/dL; triglicéridos: 94 mg/dL, colesterol HDL de
38mg/dL e LDLc: 188mg/dL). Foi calculado o risco cardiovascular do
utente pela tabela SCORE adequada à população portuguesa(2)

obtendo-se um risco a 10 anos de doença cardiovascular fatal de
3%. Mais uma vez foi reforçada a importância das alterações do esti-
lo de vida e o utente foi medicado também com sinvastatina 20 mg.

Discussão

Casos como este são comuns na prática clínica da medicina de
ambulatório. Este caso serviu de ponto de partida para uma discus-
são assente nalgumas questões que a seguir se expõem:

Assentando a definição da síndrome metabólica na pre-
sença de 3 critérios alterados, se controlarmos um dos factores
com medicação (passando a ter apenas 2 critérios alterados),
deixamos de ter síndrome metabólica?

Caso: Na primeira consulta tomou-se conhecimento de que o
perímetro abdominal e a pressão arterial estavam acima dos limia-
res para o diagnóstico da síndrome metabólica. Só mais tarde se
soube que o valor do colesterol HDL se enquadrava também na
definição desta síndrome. A junção destas 3 alterações permitiria o
diagnóstico de síndrome metabólica. No entanto, o facto de se ter
tomado conhecimento das mesmas em tempos diferentes, permi-
tiu o controlo de uma delas, nunca tendo os 3 valores estado alte-
rados, com nosso conhecimento, em simultâneo. 

Questão: Desta não coincidência temporal dos factores resul-
ta a questão da legitimidade de atribuir a este doente o diagnósti-
co de síndrome metabólica. Esta, a confirmar-se e seguindo as
recomendações conjuntas das Sociedades Europeia de Cardiologia
e de Hipertensão,(1) pode influenciar as decisões de actuação e
intervenção terapêutica nos hipertensos. 

As mais recentes versões da definição da síndrome metabó-
lica como as da IDF (International Diabetes Foundation) de 2006(3)

ou da AHA (American Heart Association) de 2005(4), têm reflectido
esta problemática, tendo estas organizações incorporado na defini-
ção dos vários critérios da síndrome metabólica a alteração do valor
de referência ou, em alternativa, o utente estar a receber medica-

ção dirigida para controlar esse factor, não necessitando nesse caso
de ter o valor alterado para cumprir o critério (exemplo: pressão
arterial sistólica ≥130 ou diastólica ≥85mmHg ou tratamento para
hipertensão previamente diagnosticada).

E relativamente à dislipidemia, o que fazer? Para medicar
com base no risco, consideramos o risco antes ou depois de
tratada a pressão arterial? E se tivéssemos medicado na pri-
meira consulta? Ao reduzir o risco fazia sentido retirar a esta-
tina, ou depois de instituir fica para sempre?

Caso: Se tivesse sido conhecido o perfil lipídico na primeira
consulta, o risco cardiovascular calculado com base no SCORE2
seria de 5%. Como entretanto, a pressão arterial foi controlada,
quando o perfil lipídico foi conhecido o novo cálculo do SCORE já
originava valores de 2- 3%. Segundo os algoritmos da Sociedade
Portuguesa de Aterosclerose(5) e da Sociedade Europeia de Cardio-
logia(2), a indicação para medicar a dislipidemia só existiria se o
risco cardiovascular fosse ≥ 5% ou o perfil lipídico estivesse signi-
ficativamente alterado (colesterol total > 300 mg/dL ou LDL > de
200 mg/dL) pelo que, este doente, no momento em que o medi-
cámos, já não teria indicação. 

Questão: Será que o risco reduziu efectivamente para 2-3%?
Será que o risco cardiovascular dos hipertensos controlados é
igual ao dos normotensos? Devemos decidir a terapêutica com
estatinas com base no risco inicial ou no risco residual após con-
trolo dos outros factores de risco?

Catarina Empis
Helena Febra
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Figura 1
Risco cardiovascular do uten-
te e recomendações de ac-
tuação de acordo com a So-
ciedade Europeia de Cardio-
logia(1)

(SBP: pressão arterial sistólica;
DBP: pressão arterial diastólica; CV:
cardiovascular; HT: hipertensão.
OD: lesão de orgão subclínica; MS:
síndrome metabólica)
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Síndrome metabólica 
– intensidade da terapêutica farmacológica

A Síndrome Metabólica (SM) é definida como uma
constelação de factores de risco de origem metabólica que
se associa a aumento considerável do risco de diabetes
mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares. Estes factores
de risco são a obesidade abdominal, a dislipidémia atero-
génica, a elevação da tensão arterial, as anomalias do
metabolismo glicídico (pré-diabetes e diabetes mellitus) e
os chamados factores de risco emergentes como os esta-
dos pró-trombótico e pró-inflamatório. 

A SM parece identificar doentes com maior risco de
doença cardiovascular (DCV). De facto, estudos recentes
indicam que doentes com SM apresentam o dobro do risco
de sofrerem de DCV e um risco de 1,5 maior de mortali-
dade por todas as causas (1).

A fisiopatologia subjacente à SM está relacionada com
a obesidade central (especialmente abdominal) e a resis-
tência à insulina (RI). Embora a causa exacta da SM não
seja conhecida, a associação com obesidade é muito ape-
lativa. Os adipocitos são uma fonte de adipocinas  que
estão envolvidas em vários processos da SM, incluindo os
metabolismos da glicémia e dos lípidos, a inflamação e a
trombose. Como exemplo, a expressão da adiponectina é
maior no tecido adiposo subcutâneo que no visceral e
parece ter efeitos anti-diabéticos, anti-inflamatórios e
anti-aterogénicos. Outro factor etiológico relacionado com
a SM é a RI, que pode ser definida como uma resposta
alterada à acção da insulina da parte dos tecidos insulino-
responsivos (fígado, tecido adiposo e músculo esquelé-
tico). Daqui resulta a diminuição da taxa de captação da
glucose pelo tecido adiposo e músculo esquelético e
aumento da libertação da glucose pelo fígado e ácidos
gordos livres. A resposta fisiológica compensatória vai tra-
duzir-se no aumento dos níveis de insulina para compen-
sar a RI. A RI é um dos defeitos nucleares da diabetes tipo
2, juntamente com a disfunção das células beta (2).

A SM é muito frequente em todo o mundo e a sua pre-
valência varia segundo o critério utilizado. Na população por-
tuguesa, de acordo com o estudo VALSIM, a prevalência ajus-
tada de SM variou substancialmente segundo o critério utili-
zado (entre 28,4% e 69,38%) (Figura 1). Mas independen-
temente do critério utilizado, a sua prevalência vai aumen-
tando com a idade em ambos os sexos (Figura 2)(3-5).

Existe ainda grande controvérsia quanto à melhor defi-
nição, não existindo estudos epidemiológicos que permi-
tam comparar o valor preditivo do risco CV das diferentes
definições ou o impacto desse diagnóstico na prática clí-
nica. Além disso, os valores limiares propostos nas reco-
mendações das diferentes sociedades não são apoiados
por estudos sistemáticos que avaliem o impacto da modi-
ficação dos valores propostos no valor preditivo diagnós-
tico ou no risco CV estimado, ou que consubstanciem a
proposta de diferentes limiares em função do sexo, raça
ou grupo étnico. Acresce, ainda, o facto de diversos estu-



anti-fibrinolíticos (ex: inibidor do activador do plasmino-
génio PAI-1), anomalias da função plaquetária e disfunção
endotelial; e de um estado pró-inflamatório – com eleva-
ção dos níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias e
de proteínas de fase aguda (ex: proteína C-reactiva) (5).

Intensidade terapêutica
O tratamento primário da SM baseia-se na modifica-

ção do estilo de vida – redução do peso, aumento da acti-
vidade física, dieta anti-aterogénica, moderação na inges-
tão de álcool e cessação tabágica. 

Esta primeira abordagem não farmacológica pode vir a
ser complementada com terapêutica farmacológica, depen-
dendo do grau de risco CV global de cada indivíduo (Muito
alto: Score >10% a 10 anos; Alto: Score ≥5% e <10%; Mode-
rado: ≥1% e <5%). Nos doentes com muito alto e alto risco
é mandatória a instituição de terapêutica farmacológica e nos
doentes de risco moderado a sua instituição deve ser ponde-
rado em cada caso.

Não existe terapêutica farmacológica para a SM, mas
sim terapêuticas para os seus componentes: hipertensão,
dislipidémia, hiperglicemia em jejum e obesidade.

A terapêutica hipolipemiante é um dos alvos primordiais
da terapêutica farmacológica. Em quase todos os estudos, o
nível de c-LDL tem sido usado não só como um alvo terapêu-
tico, como também como um indicador da resposta à tera-
pêutica. Cada redução de 40 mg/dl na c-LDL está associada
com uma redução em 22% na mortalidade e morbilidade
CV(6). De acordo com os dados mais recentes, pode-se extra-
polar que uma redução absoluta para um nível de c-LDL de
70 mg/dl,  seria o ideal recomendado para se atingir o melhor
benefício na redução da doença CV (7). 

31

Revista Factores de Risco, Nº23 OUT-DEZ 2011 Pág. 30-33

Figura 1
Prevalência ajustada da síndroma metabólica de acordo com
4 definições em ambos os sexos (4).

Figura 2
Prevalência de síndrome meta-
bólica por sexo e idade (3).

dos sugerirem que o valor preditivo diagnóstico poderá
aumentar com a conjugação marcadores de risco CV emer-
gentes, incluindo a proteína C-reactiva, interleucina-6, fac-
tor de necrose tumoral-α e adiponectina. Efectivamente,
reconhece-se que a agregação dos FR metabólicos é
acompanhada pela instalação de um estado pró-trombó-
tico – com aumento da concentração plasmática de facto-
res pró-coagulantes (ex: fibrinogénio e factor VII), factores



Nos doentes com muito alto risco, o nível recomen-
dado de c-LDL seria  <70 mg/dl, enquanto que nos doen-
tes com alto risco o nível a tingir seria <100 mg/dl. Nos
doentes com risco intermédio o nível de c-LDL desejável
seria <115 mg/dl (Tabela 1) (7).

Na maior parte dos doentes estes níveis são consegui-
dos com estatinas em monoterapia.

Especificamente nos indivíduos com SM com alto risco
CV global mas sem diabetes mellitus ou DCV, devem ini-
ciar terapêutica com estatina se níveis c-LDL>100 mg/dl
com o intuito de os reduzir para <100 mg/dl. Naqueles
com DCV conhecida ou com diabetes mellitus e um factor
de risco não metabólico (ex: hipertensão arterial) os valo-
res alvo são <70 mg/dl (8). 

Um segundo nível de abordagem terapêutica tem a
ver com outros alvos terapêuticos para além do c-LDL,
como os triglicéridos e o c-HDL. Os benefícios clínicos obti-
dos com o tratamento da dislipidémia aterogénica (trigli-
céridos elevados e c-HDL reduzida) estão a ser alvo de
acesa discussão. A utilização de ácido nicotínico e de fibra-
tos em monoterapia ou em associação com estatina tem
mostrado alguns benefícios com controlo dos níveis de tri-
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glicéridos e de c-HDL, embora não se tenham traduzido
em redução da mortalidade cardiovascular.

Nos indivíduos com SM é muito importante que o alvo
terapêutico não seja apenas o controlo do c-LDL, uma vez
que níveis de triglicéridos em jejum >150 mg/dl ou um
rácio triglicéridos/c-HDL elevado também traduz um risco
cardiovascular elevado.  Embora não haja ainda funda-
mentação científica, a terapêutica deve também ser diri-
gida à redução do nível de triglicéridos para níveis <150
mg/dl ou para um rácio triglicéridos/c-HDL<4,5.

Outros fármacos podem ainda ser utilizados no trata-
mento da dislipidémia aterogénica, como a metformina
que para além do seu efeito antihiperglicémico tem ainda
capacidade de reduzir os níveis de triglicéridos. Também
as tiazidolidinedionas (ex: pioglitazona) sensibilizadores
da insulina e agonistas dos 〈PPAR, têm efeito benéfico na
dislipidémia aterogénica, aumentando o nível de c-HDL e
reduzindo os triglicéridos e o c-LDL (9). 

Na SM, o factor de risco mais prevalente é a hipertensão
arterial. Esta é particularmente difícil de controlar nos indiví-
duos com SM. Preconiza-se a utilização de modeladores do
eixo renina-angiotensina-aldosterona e dos antagonistas dos

Síndrome metabólica – intensidade da terapêutica farmacológica

Tabela I
Estratégias de interven-
ção em função do risco
CV global e o nível de
c-LDL (7)

* Nos doentes com enfarte
do miocárdio a terapêutica
com estatina deve ser ini-
ciada, independentemente
do nível de c-LDL.
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canais de cálcio, geralmente em associação. Ambos reduzem
o aparecimento de novos casos de diabetes mellitus. Em
presença de diabetes mellitus podem prevenir ou atrasar o
aparecimento de microalbuminúria (Tabela 2).
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Conclusões

O reconhecimento da SM como agregação de FR-CV é
útil do ponto de vista epidemiológico, já que permite a
identificação de indivíduos com risco CV aumentado a
longo prazo (e acrescido relativamente ao previsível face
aos FR-CV isoladamente considerados). A SM quintuplica o
risco de diabetes mellitus tipo 2 e quase duplica o risco CV. 

Existe grande controvérsia quanto à definição de SM,
sendo reconhecidas importantes limitações nas diversas
definições actualmente disponíveis. 

Independentemente da definição utilizada, a identifi-
cação de indivíduos com agregação de FR-CV deve condu-
zir à implementação de medidas de modificação do estilo
de vida, com redução do peso, aumento da actividade
física e dieta anti-aterogénica. 

Nos indivíduos com risco CV global elevado para além
das medidas não-farmacológicas, a intensidade da tera-
pêutica deve ter em consideração o controlo da dislipidé-
mia e da hipertensão arterial, muitas vezes associada. As
estatinas são a primeira escolha para se atingirem níveis
de c-LDL<100 mg/dl. Esta terapêutica poderá ser comple-
mentada com ácido nicotínico ou fibratos se os triglicéri-
dos em jejum forem >150 mg/dl.

Manuela Fiúza

Tipo de terapêutica               Opções específicas

Alterações do estilo de vida Restrição calórica 

Restrição ingestão de álcool 

Cessação tabágica 

Exercício físico regular

Dieta para minimizar as
flutuações pós-prandiais da
glicemia e triglicéridos  

Terapêutica Farmacológica Estatinas nos doentes de alto risco 

Ácido nicotínico ou fibratos
(com estatinas) para reduzir os
triglicéridos para <150 mg/dl 

Outras opções Metformina

Pioglitazonas

IECAs ou ARAs ou ACC

Tabela 2
Abordagem terapêutica da síndrome metabólica

IECA: Inibidores da enzima de conversão; ARA: antagonistas dos receptores
da angiotensina II; ACC: antagonistas dos canais de cálcio.



A ocorrência de eventos cardiovasculares graves, even-
tualmente fatais, em indivíduos sem evidência clínica de
doença aterosclerótica e que até podem ter níveis normais
de pressão arterial, colesterol e outros factores de risco, é
facto bem conhecido: cerca de um terço ou mais dos enfar-
tes do miocárdio sucedem em sujeitos sem história prévia
de dor no peito, estando a maioria deles associada a lesões
hemodinamicamente insignificantes, i.e., pouco obstruti-
vas e, por isso, até aí silenciosas (só cerca de um sexto dos
enfartes resulta de lesões marcadamente obstrutivas). De
facto, o silêncio clínico não é apenas atributo das lesões
ateroscleróticas incipientes que as necropsias efectuadas
em indivíduos falecidos nas três primeiras décadas das
suas vidas, em consequência de acidente ou violência,
revelam:(1) ocorre em todas as fases do desenvolvimento
desta doença arterial, incluindo as mais avançadas.(2)

Mas o que é a aterosclerose subclínica?
Subclínica é a doença que está presente mas que não

se manifestou no passado, nem se manifesta agora - i.e.,
que a entrevista clínica não revela, pela ausência de his-
tória pregressa e de sintomas - mas é bom lembrar que
esse silêncio pode ter várias causas (Quadro 1): uma his-
tória mal colhida ou queixas mal interpretados (não
esquecer certas manifestações atípicas de angina de
esforço - os chamados equivalentes anginosos - como dis-
pneia, diaforese, fadiga extrema, dor não no peito, mas na
mandíbula, na garganta, no epigastro – que o doente pode
atribuir a incómodo gástrico - ou nos braços), negativismo,
atitude defensiva do doente, velhice, diabetes (a isquemia
e o enfarte do miocárdio silenciosos são mais frequentes
nos diabéticos do que nos não-diabéticos), entre outras
que são referidas adiante, a propósito do ECG. Em termos
gerais pode dizer-se que a demonstração de aterosclerose

34 Recebido para publicação: Setembro de 2011
Aceite para publicação: Setembro de 2011

Cassiano Abreu-Lima
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto.
Presidente Honorário da Sociedade Portuguesa de Car-
diologia
Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia 

Texto baseado na apresentação feita no Curso "Risco
Cardiovascular 2010 - O que importa saber?", que se rea-
lizou em Vilamoura a 27 de Fevereiro de 2010. 

Síndrome metabólica 
e aterosclerose subclínica: como actuar?

• História mal colhida (má revisão de sintomas)

• Sintomas mal interpretados (ex.: equivalentes anginosos)

• Atitude defensiva do doente
(não querer influenciar o médico)

• Negativismo (negação de doença ou sintomas)

• Sedentarismo

• Limitação da actividade física por causas não cardíacas  
(ortopédicas, DAP)

• Velhice

• Diabetes

• Isquemia ou enfarte silenciosos
(doente diabético, ou em coma, ou sob anestesia)

DAP=doença arterial periférica

Quadro I
Cardiopatia aterosclerótica: causas de ausência de sintomas



subclínica abre uma janela de oportunidade para deter a
progressão, induzir a regressão e reduzir o risco de morbi-
lidade e mortalidade cardiovascular.

Mas como procurar aterosclerose subclínica?

Factores de risco
O primeiro passo dessa abordagem é o rastreio de fac-

tores de risco de aterosclerose que, quando presentes –
sobretudo se são múltiplos e o risco, correctamente esti-
mado, é alto - nos leva a suspeitar da presença de doença.
Todavia, aqui, estamos no terreno da evidência indirecta e
meramente probabilística, pouco satisfatória. Contudo,
não devemos esquecer que certos factores de risco –
incluindo alguns que podemos obter facilmente no gabi-
nete de consulta - têm enorme peso na existência pre-
sente, ou ocorrência futura, de doença vascular (Figura 1). 

Mas, falando de risco cardiovascular e seus factores,
vem a propósito lembrar que a síndroma metabólica –
diagnóstico cuja utilidade clínica é questionada - não está
necessariamente associada a risco cardiovascular elevado.
É verdade, que os chamados perfis clínicos - definidos por
presença/ausência de uma ou mais características apura-
das por inquérito (sedentarismo, tabagismo…) ou obser-
vação (dislipidemia, obesidade, hipertensão…) – podem
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ser de algum préstimo para estimativas grosseiras do risco
cardiovascular seja para suscitar no médico e no doente
motivação para reduzir esse risco através de medidas ade-
quadas, ou para ajudar a identificar alvos de estratégias
de intervenção a nível populacional, visando a redução do
fardo da morbilidade e mortalidade cardiovascular.(4) Ora a
síndroma metabólica é apenas um desses perfis (um
constructo fisiopatológico, no dizer de Reaven,(5) que foi
quem descreveu a entidade nosológica a que chamou a
síndroma X, mais tarde denominada metabólica, como
bem se sabe): i.e., o seu diagnóstico não dispensa o
recurso a ferramentas apropriadas para o cálculo do risco,
como os que se baseiam na equação de Framingham, de
que os sistemas europeus SCORE(6) e a respectiva versão
electrónica interactiva HeartScore(7) são exemplos bem
conhecidos. Na realidade, qualquer que seja o conjunto de
critérios utilizados no diagnóstico de síndroma metabólica,
os doentes assim rotulados podem situar-se nos mais
diversos níveis de risco cardiovascular. Isto deve-se ao
facto desses critérios não incluírem variáveis altamente
condicionantes do risco, v.g. a idade, o tabagismo e o C-
LDL,(8) ou, em substituição deste último, como acontece
naquelas ferramentas, o colesterol total(6, 7), ou o rácio
colesterol total/C-HDL.(6)

Figura 1

Abreviaturas: AVC=acidente vascular cerebral, DAP=doença arterial periférica, VE=ventrículo esquerdo. Os números representam o risco relativo (RR), i.e., os fac-
tores de multiplicação (ajustados à idade) que cada característica, medida no início do estudo (presença vs. ausência) em indivíduos sem manifestações da
doença, empresta à sua ocorrência ao longo de 36 anos de seguimento A azul, estão assinalados os RR < 2, a verde, os que são ≥ 2 e < 3 e a amarelo-tor-
rado, os ≥ 3. A hipertrofia ventricular esquerda no ECG está nesta última categoria de RR mais elevado para todas as doenças consideradas, salvo no que toca
à doença arterial periférica masculina. Note-se que este e outros dos cinco factores de risco analisados podem ser muito pouco prevalentes na população, o
que reduz o respectivo conteúdo de informação (prevalências da ordem das unidades em cada mil indivíduos, mas hoje em dia certamente ainda menor pois
a prevalência HVE no ECG tem diminuído muito na população geral, fruto do alargamento de terapêuticas anti-hipertensivas eficazes, que a fazem regredir).
Refira-se que todas as prevalências das características analisadas e os riscos relativos que lhes estão associados aumentam substancialmente na faixa etária
dos 65-aos 94 anos, também abrangida por este estudo (fig. construída com dados de várias tabelas de(3))



Há estudos anatomopatológicos que documentam a
existência de associações entre níveis de factores de risco
tradicionais e a extensão e a gravidade das lesões ateros-
cleróticas, pese embora a substancial variação quantitativa
de doença em cada nível de exposição ao factor, variação
que se deverá, provavelmente, a combinações de suscep-
tibilidade genética a factores de risco diferentes e interac-
ções de factores genéticos e ambientais.(6)

Entre nós, a estratificação individual do risco cardiovas-
cular deve preferencialmente ser feita empregando as fer-
ramentas europeias atrás referidas, tendo em conta que
são multifactoriais e estão minimamente calibradas para a
região geográfica que ocupamos, considerada de baixo
risco no seu conjunto (é possível obter calibração mais
precisa desses instrumentos para cada país, coisa que
Portugal, lamentavelmente, ainda não fez). Estas ferra-
mentas, que combinam vários factores de risco tradicio-
nais, avaliam, como se sabe, não o risco de incidência de
eventos cardiovasculares eventualmente fatais, como
acontece com o Framingham Risk Score (FRS), mas a inci-
dência de morte cardiovascular por qualquer causa.
Embora tenha já sido investigado o potencial prognóstico
de numerosos factores de risco cardiovascular novos, eles
não foram ainda incorporados em sistemas multifactoriais
de cálculo de risco baseados em factores de risco stan-
dard, largamente testados em estudos populacionais de
grande amplitude, como é o caso do FRS e do SCORE que
nele se baseia e que devem continuar a ser utilizados na
nossa prática clínica (o primeiro deles apenas para refe-
renciar níveis de risco citados em guidelines americanas).
É desejável que este passo seja parte obrigatória da acção
quotidiana do clínico, mormente na área da medicina
geral e familiar, onde é maior a prevalência de pacientes
sem história, queixas, ou evidência clínica objectiva de
doença cardiovascular, pois permite rastrear aqueles que,
quando se situam em níveis elevados da distribuição do
risco, mais poderão beneficiar de intervenções terapêuti-
cas que o minimizam.

Diagnóstico de aterosclerose subclínica
Há muito tempo que dispomos de tecnologia invasiva

e não-invasiva para identificar lesões ateroscleróticas
sejam ou não subclínicas. Contudo, nos últimos anos des-
envolveram-se técnicas novas e promissoras, embora o
papel de algumas delas como instrumento de rastreio não
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esteja, ainda, claramente avaliado, como se pode ler nas
recomendações europeias para a prevenção da doença
cardiovascular aterosclerótica na prática clínica mais
recentes, publicadas em 2007, onde se apontam alguns
dos critérios que tais técnicas devem satisfazer nessa pers-
pectiva(6) e que aqui se reproduzem:

1. A tecnologia para detectar doença arterial é válida,
precisa, fácil e aceitável

2. A relação entre a doença arterial detectada não-
invasivamente e o desenvolvimento de sintomas está
quantificada

3. Existe uma estratégia de rastreio definida e uma
política de intervenção e seguimento definida

4. O rastreio e a intervenção contribuem para a redu-
ção de eventos cardiovasculares

5. O rastreio é destituído de efeitos adversos (deve
notar-se que algumas das modalidades de imagem usam
agentes farmacêuticos).

Mas o entusiasmo que as novas tecnologias hoje nos
despertam não nos deve levar a esquecer o interesse mais
modesto de algumas outras bem antigas, como é o caso
da electrocardiografia: o ECG em repouso pode revelar
sinais de enfarte do miocárdio silencioso, no diabético
sobretudo, e quando história clínica falha por que o
doente o sofreu durante anestesia ou coma, e o ECG sob
esforço em laboratório, ou em monitorização ambulatória
podem evidenciar isquemia em indivíduos sedentários, ou
com equivalentes anginosos ou isquemia silenciosa.

Técnicas não-invasivas quantitativas 
para o diagnóstico de aterosclerose
Mas voltemo-nos então para as técnicas não-invasivas

mais modernas, quantitativas e maioritariamente de ima-
gem, que crescentemente se afirmam no diagnóstico de
lesões ateroscleróticas, subclínicas ou não. Na doença sub-
clínica, estas técnicas representam um papel intermédio,
entre a ausência de sintomas e a ocorrência de eventos
graves como enfarte do miocárdio, acidente vascular cere-
bral ou isquemia arterial periférica. As principais técnicas
de imagem para rastrear aterosclerose assintomática na
prática clínica são a ecografia e a TAC. Para a doença arte-
rial periférica, utiliza-se o índice tornozelo-braço. Limitar-
nos-emos a estas, por terem valor reconhecido e utilização
recomendada, além de haver vários centros em Portugal
que as empregam na prática clínica.*

Síndroma Metabólica e aterosclerose subclínica: como actuar?

* Não abordaremos entre outros, os testes de sobrecarga cardíaca com esforço ou fármacos, visando a indução de isquemia avaliada por ECG, ecocardiogra-
fia, ou cintigrafia de radionuclídeos, já consagrados e bastante conhecidos e utilizados entre nós. No quadro das técnicas ultrassónicas, referiremos apenas
a medição da espessura combinada da íntima e da média carotídea, omitindo a avaliação de parâmetros de reconhecido valor prognóstico como são a estru-
tura, a função e a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Quanto à TAC, não iremos abordar a angiografia das coronárias, uma vez que não é recomendada para
a avaliação do risco cardiovascular na prática clínica em adultos assintomáticos pelas guidelines mais recentes (indicação classe III – sem benefício)(10). Não
trataremos também das medidas de rigidez arterial baseadas na velocidade do pulso, nem das técnicas de reactividade arterial para inquirir a presença dis-
função do endotélio, evento fisiopatológico muito precoce no processo aterosclerótico, nem da ressonância magnética aplicada à caracterização da placa
aterosclerótica das coronárias, pela mesma razão.(10)



Avaliação quantitativa da espessura 
da íntima-média carotídea por ecografia
Durante muito tempo usada apenas nos contextos clí-

nicos de doença cerebrovascular sintomática, ou de avalia-
ção complementar de sopros carotídeos assintomáticos, a
espessura da íntima-média carotídea (EIMC) veio poste-
riormente a ser empregue em estudos epidemiológicos
diversos. Mais comummente medida no segmento distal
da carótida, a EIMC pode também ser estimada na bifur-
cação do vaso e no segmento proximal do seu ramo
interno. Esta técnica, baseada na ultra-sonografia modo-B,
é considerada válida e fiável(6) (Figura 2), mas exige certas
condições – só recentemente (2008) objecto de recomen-
dação consensual por parte da Sociedade Americana de
Ecocardiografia – i.e., condições instrumentais e protocola-
res adequadas e treino e experiência suficientes do opera-
dor, vistas como créditos abonatórios de confiança nos
resultados, v.g. a sua reprodutibilidade. As populações até
agora analisadas são limitadas e os respectivos estudos
foram levados a cabo, principalmente, em contexto inves-
tigacional.

(indicação classe IIa, nível de evidência B), pelas últimas
(Novembro de 2010) recomendações americanas relativas
à avaliação do risco cardiovascular em adultos assintomá-
ticos,(10) desde que limitada àqueles que se situam na faixa
intermédia (10 a 20%) de risco (avaliado pelo FRS e não
pelo SCORE) e desde que estejam salvaguardadas as con-
dições de qualidade dos centros que executam a técnica,
atrás referidas.

A EIMC está associada ao risco cardiovascular de forma
independente dos factores de risco de referência, pelo que
pode contribuir para modular a natureza e intensidade dos
tratamentos. Sublinhe-se, todavia, em reforço do que atrás
dissemos, que não dispomos ainda de ferramentas para
estimar o risco cardiovascular em termos multifactoriais que
incluam a EIMC, além de factores de risco tradicionais.(10)

Avaliação de cálcio nas coronárias por TAC
A análise quantitativa de cálcio nas coronárias, obtida

por tomografia de feixe de electrões ou, mais recente-
mente, por tomografia de cortes múltiplos (TCM), sinaliza
aterosclerose (fig. 3). Por outro lado, cálcio nas coronárias
não identifica o carácter estável ou instável da placa ate-
rosclerótica. Boa parte da investigação e desenvolvimento
instrumental nesta área tem-se voltado para a questão da
diminuição de artefactos nas imagens. A realização do
exame expõe o paciente à quantidade de radiação idên-
tica à de uma ou duas mamografias bilaterais. A quantifi-
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Figura 2
Ecografia modo-B de segmento distal de artéria carótida co-
mum onde pode ver-se a espessura da íntima-média (medida
em milímetros com aproximação às milésimas da unidades,
precisão permitida pela elevada resolução da técnica) assina-
lada por setas à direita. Ao centro, o valor médio de várias
medições (Figura disponibilizada gratuitamente em (9)) 

A espessura da íntima-média carotídea aumenta direc-
tamente com o risco de eventos cardíacos e cerebrais (e
com a natureza e magnitude dos factores que o determi-
nam), em adultos jovens(11) e em idosos(12) sem história de
doença cardiovascular.

A utilização desta técnica para avaliar o risco de adul-
tos assintomáticos virem a ter doença aterosclerótica clí-
nica num horizonte de 10 anos, é considerada razoável

Figura 3
Detecção de cálcio por TCM no tronco comum da coronária
esquerda e na descendente anterior e seus ramos (Figura dis-
ponibilizada gratuitamente em(13))



cação do cálcio é feita por score resultante da multiplica-
ção da área afectada por um factor de peso – uma medida
da densidade dos depósitos. O valor clínico da TCM radica
no seu elevado valor preditivo negativo (cerca de 98%).
Preconiza-se que a identificação de cálcio nas coronárias
não leve necessariamente à realização de angiografia por
cateterismo: esta indicação continua a depender do diag-
nóstico de angina e/ou de isquemia miocárdica objectiva-
mente comprovada.(6, 10)

A maioria dos estudos publicados sugere que a pre-
sença de cálcio nas coronárias contém informação prognós-
tica independente da dos factores de risco tradicionais e
superior a ela. Um indivíduo com risco intermédio pelo FSR
e um score de cálcio nas coronárias >300 terá uma taxa
anual de morte cardíaca ou enfarte do miocárdio de cerca
de 2,8%, i.e., aproximadamente 28% a 10 anos, o que o
situa na faixa de alto risco. A associação entre o score de
cálcio e estes desfechos de morbilidade e mortalidade afi-
guram-se independentes do género e da etnia dos indiví-
duos em estudos que também demonstram que a medida
de efectividade (do prognóstico, neste caso), dada pela
área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é
superior à do FRS e do sistema de estratificação de risco
proposto pelo PROCAM (PROspective CArdiovascular
Münster) study(14), considerados isoladamente.(10)

Em adultos assintomáticos, a utilização desta técnica é
considerada razoável (classe IIa, nível de evidência B)
pelas últimas recomendações da AHA, se limitada a indi-
víduos com níveis intermédios de risco (10% a 20%, pelo
FRS). As pessoas com baixo risco (<6% a 10 anos) não
devem fazer este exame (classe III: sem benefício, nível
de evidência B). Para aqueles que se situam em níveis de
risco entre 6% e 10%, o mesmo documento diz que a indi-
cação do procedimento pode ser razoável (classe IIb, nível
de evidência B) para a avaliação do risco cardiovascular.
Considerando a exposição à radiação e a baixa prevalência
de calcificação das coronárias em homens e mulheres
assintomáticos com idades inferiores 40 e 50 anos, respec-
tivamente, esta técnica radiológica não deve, em princí-
pio, ser utilizada nestas faixas etárias.(10)

Índice tornozelo-braço
Doença arterial periférica é, do ponto de vista pro-

gnóstico, um equivalente do enfarte do miocárdio O índice
tornozelo-braço (ITB, Figura 4) destina-se, como já se
disse, a inquirir a presença de doença arterial periférica na
sua localização mais comum, os membros inferiores e
pode ser convenientemente obtido em ambiente de con-
sultório. Mede o quociente de pressão sistólica nos quatro
membros por interrogação das artérias braquiais, tibiais
posteriores e dorsais dos pés, sendo a pressão arterial
mais alta registada nos membros inferiores dividida pela
mais alta dos membros superiores. Um valor do índice
<0,9 indica a presença de doença arterial periférica com

mais de 50% de obstrução luminal. A sensibilidade e a
especificidade do método são elevadas. O achado pro-
gnostica a ocorrência de eventos cardiovasculares.(10) O ITB
foi investigado em diversos estudos epidemiológicos
sendo um deles uma meta-análise de 16 estudos que
envolveu 24 955 homens e 23 399 mulheres de raças
diversas, sem doença das coronárias, com idades médias
entre os 47 e os 78 anos e com riscos cardiovasculares cal-
culados pelo FRS entre 11% e 32% (homens) e 7% e 15%
(mulheres), seguidos durante 480 325 doentes-ano. Os
autores concluem que a medição do ITB pode melhorar a
acuidade da estimativa do risco apurado pelo FRS e afir-
mam que o desenvolvimento e validação de uma nova
equação de risco cardiovascular se justifica pelos resulta-
dos do estudo.(16) As recomendações para a avaliação do
risco cardiovascular em adultos assintomáticos da AHA
consideram a prescrição do exame para esse efeito razoá-
vel (classe IIa, nível de evidência B).(10)

Diagnóstico de aterosclerose subclínica 
na síndroma metabólica
Sabe-se que a síndroma metabólica, em termos de

risco, prediz melhor diabetes do que de eventos cardiovas-
culares, Mas devemos ter presente que o diagnóstico de
diabetes está associada a alto risco de ocorrência desses
eventos. De facto, os doentes com diabetes, mas sem his-
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Figura 4
Medição das pressões arteriais por esfigmomanómetro (no
braço e tornozelo) ou por Doppler (na braquial, pediosa ou
tibial posterior) para obtenção do ITB (fig. disponibilizada gra-
tuitamente em(15)) 



tória de enfarte, têm um nível de risco equivalente ao dos
indivíduos não diabéticos que já tiveram enfarte. Isto é, a
diabetes é equivalente ao enfarte do miocárdio, em ter-
mos prognósticos. Este facto leva-nos a pensar que a
característica da síndroma metabólica que mais se associa
a risco cardiovascular elevado será provavelmente a disgli-
cemia, em qualquer das fases do seu percurso. 

E quais são as indicações para procurar aterosclerose
subclínica na síndroma metabólica e actuar de acordo com
os resultados da procura?

A pesquiza na internet de metabolic syndrome [and]
subclinical atherosclerosis resulta em apreciável quantidade
de literatura médica. Contudo a expressão metabolic syn-
drome só é mencionada no texto das guidelines para ava-
liação do risco cardiovascular em adultos assintomáticos da
AHA uma vez, e a título de exemplo de agregação peculiar
de factores de risco: i.e., este extenso documento que
dedica um capítulo a circunstâncias especiais e outras
considerações (diabetes, doença renal crónica, etnia e raça,
mulher…) não consagra qualquer secção à síndroma meta-
bólica, pelo que, embora o não diga expressamente, deixa-
nos concluir que nos indivíduos com esta síndroma, as indi-
cações para investigar, por quaisquer métodos, ateroscle-
rose subclínica são idênticas às dos indivíduos sem ela. 

Cassiano Abreu-Lima
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Os doentes que sofrem algum tipo de eventos cardio-
vasculares devem ser alvo de medidas de prevenção
secundária. Pretende-se, desta forma, minimizar o seu
risco de sofrer eventos futuros. O Médico de Família, pela
acessibilidade e continuidade de cuidados que presta aos
seus utentes, assume um papel importante na adequação
da terapêutica e cumprimento dos objectivos definidos. A
propósito desta temática descreve-se o caso de um utente
de sexo masculino, com 71 anos de idade, de raça cauca-
siana. É natural da Guarda, actualmente, residente em
Coimbra, tendo sido emigrante em Moçambique e África
do Sul. É casado e encontra-se aposentado.

Este utente é ex-fumador, tendo fumado 50 cigar-
ros/dia durante 38 anos, até aos 50 anos, o que equivale
a uma carga tabágica de 95 U.M.A. 

Pratica, actualmente, cerca de 8 Km de marcha por dia. 
A família a que pertence encontra-se na fase VIII do

Ciclo de Vida Familiar de Duvall.

Antecedentes pessoais
Aos 51 anos recorreu ao Serviço de Urgência do

Hospital de Joanesburgo por dor epigástrica com irradiação
para a grelha costal tendo sido diagnosticado um enfarte
agudo do miocárdio inferoposterolateral. Foi submetido a
angioplastia coronária transluminal percutânea. Após a
alta hospitalar manteve a seguinte medicação crónica:
atenolol 50 mg, ácido acetilsalicílico 150 mg e mononi-
trato de isossorbida 20 mg. Manteve-se assintomático nos
anos seguintes. 

Aos 67 anos recorre a uma consulta com o seu Médico
de Família, em Coimbra, na qual refere sentir fadiga para
grandes esforços desde Fevereiro de 2005. Apresentava
uma tensão arterial de 155/85 mmHg. As análises reali-
zadas evidenciaram um LDL de 167mg/dl e o ecocardio-
grama mostrou que o ventrículo esquerdo apresentava
boa função sistólica global mas, a parede inferior tinha
aparente hipocinésia discreta. O Holter das 24 horas mos-
trou extrassistolia ventricular e supra-ventricular e altera-
ções de ST-T. Os resultados encontrados motivaram a rea-
lização de prova de esforço na qual foram evidentes alte-
rações eléctricas positivas para doença coronária.   

Perante estes resultados o doente foi medicado com
rosuvastatina e orientado para consulta de cardiologia. O
cateterismo realizado permitiu concluir que apresentava
doença coronária com indicação cirúrgica.

A 30/08/2005 foi submetido a cirurgia de revasculari-
zação miocárdica no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica dos
Hospitais da Universidade de Coimbra.

Antecedentes familiares
Um dos 8 irmãos do doente apresenta hipertensão

arterial e doença coronária. Não tem outros antecedentes
familiares de doença cardiovascular relevantes. 
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Caso Clínico: 
Prevenção secundária: minimizar o risco



Consultas de Vigilância
O utente foi integrado no nosso

ficheiro em 2007, tendo sido obser-
vado por nós a primeira vez numa
consulta em Julho de 2007. Encon-
trava-se assintomático. Tratava-se de
um utente com hipertensão arterial,
excesso de peso e antecedentes pes-
soais de enfarte agudo do miocárdio.
Praticava actividade física regular, tal
como já foi referido e era ex-fumador.
Foi feito aconselhamento alimentar e
solicitadas análises. 

Dos resultados analíticos destaca-
se uma glicémia em jejum de 118
mg/dl. A ficha lipídica mostrava valo-
res dentro dos objectivos definidos
(LDL-70,8 mg/dl; Colesterol total –
139 mg/dl; Triglicerídeos – 81 mg/dl;
HDL- 52 mg/dl). Foi proposta a reali-
zação de uma prova de tolerância à
glicose oral, que o doente não reali-
zou por aceitar com dificuldade a
ideia que poderia ter diabetes. 

41

Revista Factores de Risco, Nº23 OUT-DEZ 2011 Pág. 40-42

Tabela 1
Parâmetros a vigiar, periodicidade de vigilância e objectivos terapêuticos

Figura 1
Cronologia dos principais parâmetros clínicos

(Legenda: ColT- colesterol total, Tgs – triglícerídeos, Glic jj – glicémia em jejum, Per. Cintura – perímetro da cintura)



A Figura 1 sintetiza a evolução de alguns sinais e parâ-
metros bioquímicos deste utente. Cerca de um ano após ter
sido identificada uma glicémia em jejum elevada foram
repetidas análises que mostravam valores ainda mais ele-
vados, compatíveis com o diagnóstico de diabetes mellitus.
O utente não aceitava este diagnóstico e recusou iniciar
terapêutica hipoglicemiante, pois consultara outro profissio-
nal de saúde dos cuidados de saúde secundários que des-
valorizou a intolerância à glicose. O seu índice de massa cor-
poral também aumentou desde a primeira consulta.

O utente referia alguns abusos alimentares e fazia ape-
nas 2 refeições por dia. Encontrava-se pouco receptivo a
mudanças de estilo de vida em relação à sua alimentação. 

Voltou a ter consulta em 2009, pois estivera fora do
país durante um longo período. Nas análises realizadas
neste ano os valores de glicémia em jejum eram ainda
mais elevados e perante o diagnóstico inequívoco de dia-
betes mellitus tipo 2 voltou a ser abordada na consulta a
necessidade de alterar alguns dos seus hábitos alimentares
e iniciar medicação específica, bem como manter a sua
actividade física regular. Nesta fase o doente aceitou o
diagnóstico e mostrou-se de acordo em iniciar medicação. 

Tratava-se de um doente com diversos factores de
risco cardiovascular (hipertensão arterial não controlada,
mais de 55 anos e obesidade abdominal), com diabetes e
doença cardiovascular estabelecida (antecedentes de
enfarte agudo do miocárdio e revascularização coronária). 

Definição de um plano terapêutico
Foi proposta a vigilância em consultas de diabetes e

hipertensão arterial na USF BRIOSA de 3 em 3 meses. A
Tabela 1 resume os parâmetros a vigiar, periodicidade de
vigilância e objectivos terapêuticos. A Tabela 2 contém as
medidas terapêuticas instituídas. 

Discussão
O caso clínico é referente a um utente com doença car-

diovascular estabelecida, com risco cardiovascular global
elevado. O controlo de factores de risco, nestes doentes é
primordial. Foi difícil aceitar diagnóstico de diabetes mel-
litus e aderir ao plano terapêutico.     

A aplicação das orientações definidas para o diagnós-
tico e tratamento destes doentes nos vários níveis de cui-
dados é uma mais-valia na motivação para o cumprimento
da terapêutica e prevenção de novos eventos. 

Tratava-se de um doente que realizava actividade
física regular, mas com dificuldade em cumprir os cuida-
dos terapêuticos propostos. A hipertensão arterial e disli-
pidémia não controladas exigiam ainda uma optimização
da terapêutica farmacológica do doente. 

Vera Martins
Conceição Maia

Joana Alves
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Tabela 2
Medidas terapêuticas instituídas 

(Legenda: PA – pequeno-almoço, A – almoço, J – jantar).
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A evidência de que o padrão e os hábitos alimentares
podem exercer um efeito importante e diferencial (prote-
tor versus nefasto) no desenvolvimento e na recorrência da
doença cardiovascular (1) tem levado as principais sociedades
científicas internacionais a emitirem recomendações ali-
mentares e nutricionais neste sentido (1-6). Em Portugal não
existem recomendações específicas, pelo que a discussão
das recomendações internacionais e a sua adaptação à
realidade da nossa população pode representar uma alter-
nativa que permitirá uma atuação mais consciente e efi-
caz no terreno clínico. 

Resumidamente apresentam-se algumas recomenda-
ções que, na sua maioria, se enquadram num conjunto de
estratégias que têm por base a preconização de uma ali-
mentação saudável, capazes de mediar a prevenção pri-
mária e secundária de eventos cardiovasculares major.

Privilegiar o consumo de peixe, 
especialmente peixe gordo
O peixe gordo, como o salmão, a sardinha e a cavala,

constitui a principal fonte alimentar de ácidos gordos da
série n-3 (vulgarmente designados de omega-3, dos quais
se destacam os ácidos gordos essenciais – eicosapentae-
nóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA)]. A American Heart
Association recomenda para indivíduos com doença coro-
nária estabelecida o consumo de 1 g/dia de EPA e DHA
(em indivíduos sem doença coronária a recomendação é
50% inferior: 500 mg/dia)(3). Para atingir as recomenda-
ções de 1g/dia, preconiza-se o consumo de peixes gordos
pelo menos duas vezes por semana e a inclusão de outros
alimentos como nozes e outros frutos secos, ricos em pre-
cursores deste tipo de ácidos gordos. Em prevenção secun-
dária, a suplementação em EPA e DHA pode também ser
considerada, sob supervisão médica. Para indivíduos com
hipertrigliceridemia, as recomendações sobem para 2-4
g/dia de EPA e DHA, fornecidos essencialmente através de
capsulas e sob supervisão médica (2-3, 7).

Apesar das recomendações norte-americanas serem
no sentido de uma possível suplementação, à luz da evi-
dência científica atual, a suplementação da alimentação
com ácidos gordos n-3, nomeadamente através dos óleos
de peixe e de alimentos fortificados, ainda não é total-
mente conclusiva. A American Dietetic Association em
2008 refere especificamente que a suplementação com
óleo de peixe não deve ser recomendada em doentes com
angina, com fibrilação ou taquicardia ventricular (1).

O potencial de contaminação deste tipo de peixes é
também um assunto em debate. Contudo, a confeção culi-
nária, a remoção da pele do peixe e a opção por variar o
tipo de peixe consumido parecem ser estratégias eficazes
para a redução do seu conteúdo em contaminantes.

A opção por peixe (seja gordo ou magro), em detri-
mento da carne (essencialmente vermelha), é também
uma forma de minimizar o consumo de gordura saturada,
gordura trans e colesterol.

Recomendações alimentares
na prevenção secundária do enfarte do miocárdio
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Limitar o consumo de alimentos ricos 
em gordura saturada, gordura trans e colesterol
Os ácidos gordos saturados, os ácidos gordos trans e o

colesterol estão presentes em maior quantidade nas car-
nes e seus derivados. As recomendações preconizam um
consumo limitado deste tipo de gorduras (3, 6), que pode ser
facilmente conseguido através das seguintes estratégias: 

i) limitar o consumo de alimentos intrinsecamente
ricos em ácidos gordos saturados e colesterol (carnes gor-
das, vísceras, produtos de charcutaria e salsicharia, enchi-
dos, ovos, moluscos, produtos lácteos gordos, etc.); 

ii) reduzir o consumo de gorduras de origem animal e
de alimentos ricos em gordura trans (pastelaria doce e sal-
gada, folhados, chocolates, molhos, maioneses, enlatados
e conservas, etc.);

iii) remover peles e gorduras visíveis da carne e peixe; 
iv) reduzir a quantidade de gordura utilizada na confeção

dos alimentos, não a submetendo a elevadas temperaturas;
v) optar pelo azeite como gordura de eleição para

temperos e confeção;
vi) dar preferência ao consumo de ácidos gordos mono

e polinsaturados, presentes no azeite, óleos vegetais em
cru, peixe, nozes, sementes, feijão, azeitonas.

Consumir alimentos ricos em fibra, 
entre os quais fruta e produtos hortícolas
As atuais recomendações encorajam um consumo diá-

rio de fruta e produtos hortícolas entre 5 e 9 porções (o que
equivale a um consumo superior a 400 g/dia) (8).

Estas baseiam-se no facto destes alimentos serem fon-
tes privilegiadas de vitaminas, minerais, fibras e água, ao
mesmo tempo que apresentam um teor energético redu-
zido. A fruta em conserva ou enlatada, devido ao seu ele-
vado conteúdo em açúcares, genericamente não é incluída
nas recomendações.

O aumento do consumo de fruta fresca e produtos hor-
tícolas pode ser conseguido através de diferentes estraté-
gias, das quais se destacam: 

i) iniciar as duas principais refeições com uma sopa de
legumes; 

ii) confecionar pratos tradicionais com legumes/horta-
liças; 

iii) optar pelos produtos da época e da agricultura
local, de forma a reduzir os custos com a alimentação.

Os produtos integrais ou pouco refinados (por exem-
plo, pão de mistura, centeio, massas e arroz integrais) são
também preferíveis relativamente aos alimentos refina-
dos (por exemplo, pão de trigo), pois os primeiros apre-
sentam um teor superior de fibras, vitaminas do complexo
B e minerais. 

Os frutos gordos (amêndoas, amendoins, nozes, ave-
lãs), desde que não salgados e em quantidades moderadas
já que são importantes fornecedores energéticos, consti-
tuem também uma forma de aumentar o consumo de fibra
e de vitaminas, minerais e ácidos gordos polinsaturados.

Limitar o consumo de sal e de alimentos 
com elevado teor de sal
A American Heart Association, a American Dietetic

Association e a Organização Mundial de Saúde recomen-
dam que se limite o consumo diário de sódio a 2,3 g (100
mmol/dia), o que equivale sensivelmente a 5,9 g/dia de
sal e que em termos práticos se reduz a uma simples co-
lher de chá de sal (1, 3-4).

Os alimentos devem assim ser escrupulosamente sele-
cionados em função do seu teor em sódio, tendo em
consideração quer o sódio intrínseco aos alimentos, quer o
adicionado no tempero e confeção dos mesmos.

Ressalva-se ainda o facto de que o sal pode também
encontrar-se mascarado em alguns alimentos do dia-a-dia
como cereais de pequeno-almoço, margarinas, molhos de
tomate e produtos de pastelaria salgados.

De seguida apresentam-se algumas estratégias práti-
cas quer para reduzir o consumo de sal intrínseco aos ali-
mentos, quer para reduzir a quantidade de sal utilizada na
confeção dos alimentos.

- Reduzir o consumo de sal intrínseco aos alimentos:
i) evitar o consumo de alimentos com elevada quanti-

dade de sal intrínseco como produtos de charcutaria, enla-
tados e conservas, produtos cárneos como rissóis, croque-
tes, batatas fritas, caldos concentrados, queijos, alimentos
pré-preparados e fast-food; 

«Os alimentos funcionais são definidos como alimentos com efeito

benéfico numa ou mais funções fisiológicas alvo, para além dos 

seus efeitos nutricionais adequados para promover 

a saúde e o bem-estar e/ou reduzir o risco de doença.»



ii) ler atentamente o rótulo dos produtos alimentares,
comparando-os entre si e optando, entre produtos simila-
res, por versões com menores teores de sal.

- Reduzir a quantidade de sal utilizada na confeção
dos alimentos, optando por métodos que valorizem o
paladar natural dos alimentos: 

i) substituir o sal por ervas aromáticas e especiarias
(orégãos, louro, salsa); 

ii) utilizar marinadas e vinha-d’alhos para temperar os
alimentos de véspera, substituindo o sal por alho, cebola,
pimento e sumo de limão; 

iii) combinar alimentos de sabor intenso com outros
mais insípidos, por exemplo incluir cebola, alho, pimento
e tomate e tentar cozinhar em pouca água, para concen-
trar os cheiros e sabores. Para tal, utilizar panelas de pres-
são, recipientes para cozinhar a vapor ou antiaderentes,
com o recipiente tapado; 

iv) não adicionar mais sal aos alimentos caso a refei-
ção inclua molhos pré-preparados, conservas e produtos
de charcutaria; 

v) não usar caldos concentrados nas preparações culi-
nárias; 

vi)  não levar o saleiro para a mesa.

Moderar o consumo de bebidas alcoólicas
As recomendações da American Heart Association (3)

são no sentido de que, caso o indivíduo consuma bebidas
alcoólicas, o faça limitando a quantidade a 2 bebidas por
dia nos homens e 1 bebida por dia nas mulheres, e que
idealmente este consumo seja realizado entre refeições.
Genericamente pode considerar-se como equivalente a
uma bebida alcoólica 1 copo (125 ml) de vinho, uma gar-
rafa ou lata (330 ml) de cerveja e 1 cálice (40 ml) de bebi-
das brancas ou espirituosas. Há ainda que ressalvar que os
indivíduos que escolham consumir bebidas alcoólicas
devem ter a noção de que estas têm elevada densidade
energética (1 g etanol fornece 7 kcal) e que são uma fonte
das designadas «calorias vazias».

Consumir alimentos funcionais
Os alimentos funcionais são definidos como alimentos

com efeito benéfico numa ou mais funções fisiológicas
alvo, para além dos seus efeitos nutricionais adequados
para promover a saúde e o bem-estar e/ou reduzir o risco
de doença. As recomendações apontam no sentido de que
os grupos de risco, particularmente indivíduos hipercoles-
terolémicos, consumam entre 2-3 g/dia de esteróis e esta-
nóis, como adjuvantes da alimentação e que o seu
consumo seja simultâneo com carotenóides (tocoferóis),
por exemplo provenientes dos produtos hortofrutícolas (3, 6).

Em termos alimentares, os frutos gordos e os péptidos
bioactivos presentes nos iogurtes e leites fermentados são
alimentos que contribuem para a ingestão dos estanóis e

esteróis vegetais. No entanto, a utilização por rotina dos
alimentos funcionais necessita de um maior suporte de
evidência científica não disponível até à data. 

Andreia Oliveira
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As estratégias e os programas de prevenção primária
e secundária são reconhecidos como eixos essenciais do
combate às doenças cardiovasculares que em Portugal,
como em outros países,  são um importante problema de
saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, reabilitação cardíaca é o somatório das atividades
necessárias para garantir aos pacientes portadores de car-
diopatia as melhores condições física, mental e social, de
modo que estes consigam, de forma autónoma, reconquis-
tar sua posição na comunidade e levar uma vida ativa e
produtiva(1). Há cerca de quarenta anos, quando esta defi-
nição foi estabelecida, os indivíduos acometidos de
enfarte agudo do miocárdio apresentavam grande perda
da capacidade funcional, mesmo após serem submetidos
ao tratamento daquela época, que implicava até 60 dias
de repouso. Desta forma, após a alta hospitalar, os pacien-
tes apresentavam níveis muito baixos de condição física, o
que dificultava o retorno às suas atividades familiares,
sociais e profissionais. Com a melhoria dos procedimentos
de diagnóstico precoce e técnicas de intervenção avança-
das passou então a existir um número crescente de sobre-
viventes de enfarte agudo do miocárdio. 

A reabilitação precoce e a gestão dos fatores de risco
nestes indivíduos é essencial para a recuperação da fun-
ção e redução  do risco de um segundo evento cardíaco
adverso (2).

Atualmente, a reabilitação cardíaca e a prevenção car-
diovascular são considerados como o processo pelo qual os
pacientes com doença cardiovascular, em parceria com
uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde, são
encorajados e apoiados a alcançar e manter um estado de
bem-estar físico e psicossocial (3).

Os programas de reabilitação cardíaca foram desenvol-
vidos com o propósito de trazer esses pacientes de volta
às suas atividades diárias habituais, com ênfase na prática
do exercício físico, acompanhada por ações educacionais
voltadas para mudanças no estilo de vida.(3)

Os objetivos dos Programas de Prevenção e Reabilita-
ção Cardiovascular são (4):

1. Reduzir o risco de mortalidade e/ou a recorrência
de eventos cardíacos?

2. Restaurar a autonomia e capacidade funcional?
3. Reduzir a severidade e/ou eliminar fatores de risco 
4. Aumentar a tolerância ao esforço
5. Melhorar a qualidade de vida, o bem-estar físico e

psicossocial 
6. Reduzir o stress

Atualmente  prática regular de atividade física é conside-
rada segura para a maior parte dos indivíduos com doença
coronariana, e está associada com a diminuição da mortali-
dade e melhoria da qualidade de vida nestes doentes.
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Além de dar ênfase à prática da atividade física, os
programas de reabilitação cardíaca também envolvem
ações multidisciplinares com o objetivo de modificar
outros aspetos que contribuem para uma diminuição do
risco cardíaco de forma global. O indivíduo e, eventual-
mente, membros de sua família, devem receber informa-
ções sobre a fisiopatologia da doença cardíaca, os meca-
nismos de ação dos medicamentos em uso, a relação da
doença com a atividade física diária e as possíveis impli-
cações na sua vida sexual e profissional. Quando necessá-
rio, os hábitos alimentares e aspetos menos positivos do
estilo de vida devem ser reformulados, com especial
ênfase  na cessação do tabagismo. As intervenções psico-
lógicas também devem ser consideradas, visando ao
controle do stress, através de técnicas de relaxamento,
terapia de grupo e tratamento da depressão. 
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A componente Atividade Física e Exercício no contexto
da reabilitação cardíaca e da saúde cardiovascular tem os
seguintes objetivos fundamentais (5): 

1. Aumentar o dispêndio energético 
2. Aumentar a tolerância ao esforço
3. Aumentar a aptidão física que viabiliza a realização

das atividades ligadas ao trabalho e ao lazer
É importante considerar os mecanismos de cardiopro-

teção induzidos pelo exercício regular nomeadamente, o
efeito mecânico provocado pelo aumento do fluxo nas
paredes arteriais a que se associa o aumento da síntese,
libertação e duração da bioactividade do óxido nítrico, a
redução dos níveis plasmáticos de proteína C reativa, bem
como a redução do peso corporal ou  melhoria da compo-
sição corporal através  da alteração da % de massa gorda.
Além disso, o efeito de pré-condicionamento do miocárdio
parece também aumentar a tolerância ao stress isqué-
mico. O exercício regular pode ainda reduzir a atividade
simpática, permitindo o aumento da variabilidade da FC e
sensibilidade aumentada dos barorreceptores (6, 7).

Os programas de reabilitação cardíaca são compostos
por três fases distintas: hospitalar, ambulatória e na comu-
nidade/domicílio. A participação nestes programas deve
ser determinada por uma adequada estratificação de risco,
no sentido de maximizar os benefícios face aos recursos
de saúde (2). 

O programa hospitalar consiste habitualmente em ati-
vidades de baixo nível de intensidade que progridem gra-
dualmente durante o período de internamento, o objetivo
fundamental é evitar o declínio acentuado da condição
física. O aconselhamento e abordagem educacional pode
também começar nesta fase. 

O programa ambulatorial é o modelo mais comum de
reabilitação cardíaca e pode durar 2-4 meses. Estes pro-
gramas combinam sessões de exercício supervisionado
com a redução do risco cardiovascular. A avaliação dos
fatores de risco e estilo de vida deverá ser realizada no iní-
cio e no final desta fase do programa. 

Após a conclusão do programa de ambulatório, os
pacientes podem, em seguida, continuar o processo de rea-
bilitação cardíaca na comunidade ou mesmo no domicílio (2).

Figura 1
Componentes da RC e Prevenção Cardiovascular

«... os hábitos alimentares e aspetos menos positivos 

do estilo de vida devem ser reformulados, 

com especial ênfase na cessação do tabagismo.»
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Algumas considerações devem ser feitas relativa-
mente à prescrição das sessões de exercício:

Relativamente ao tipo de esforço, o exercício pode
ser contínuo ou intermitente. Para a mesma intensidade o
volume de exercício é mais elevado no esforço intermi-
tente. Assim, para o mesmo trabalho, a intensidade do
exercício intermitente pode ser 2,5 vezes superior à sus-
tentada em exercício contínuo. Além disso, em exercício
intermitente, se as pausas forem do tipo ativo, as concen-
trações sanguíneas de lactato serão inferiores às regista-
das em exercício contínuo. 

No exercício intermitente a contribuição dos lípidos no
metabolismo oxidativo (triglicerídeos e AGL intramuscula-
res) é mais elevada do que em exercício contínuo (efeito
da pausa) e o VO2 pode ser estável mesmo durante as
pausas, desde que a duração dos esforços e das pausas
sejam curtos (ex. 30”-30” ou 15”-15”). Assim, o exercício
do tipo intermitente é considerado adequado como forma
de abordagem inicial em programas de intervenção.

Em relação ao modo de exercício, este pode ser
generalizado ou localizado. O primeiro envolvendo simul-
taneamente uma elevada quantidade de massa muscular,
é especialmente apropriado para o desenvolvimento da
aptidão cardiorrespiratória e pode ser realizado com ou
sem sustentação do peso do corpo. No modo localizado, o
exercício envolve seletivamente um número reduzido de
músculos e é especialmente apropriado para o desenvol-
vimento da força e resistência muscular, bem como da
flexibilidade. Ainda no que diz respeito ao modo de exer-
cício, este pode ser cíclico ou acíclico. No exercício cíclico
sem elevada exigência técnica  (ex. marcha, corrida ou
pedalagem) a intensidade é facilmente mantida e a varia-
ção interindividual do dispêndio energético é baixa. É
considerado como o  modo ideal nas fases iniciais de pro-
gramas de prevenção/reabilitação. O exercício cíclico com
apreciável exigência técnica (ex. natação, remo) é um
modo de exercício em que a intensidade, e consequente-
mente, a taxa de dispêndio energético está fortemente

Prevenção cardiovascular após enfarte agudo do miocárdio. 
O papel da atividade física

«O exercício regular pode ainda reduzir a atividade simpática,

permitindo o aumento da variabilidade 

da FC e sensibilidade aumentada dos barorreceptores.»

«No modo localizado, 

o exercício envolve

seletivamente um número

reduzido de músculos e é

especialmente apropriado 

para o desenvolvimento 

da força e resistência muscular, 

bem como da flexibilidade.»

Figura 2
Dimensões e componentes alvo da aptidão física no contexto
da Saúde Cardiovascular



relacionada com a técnica. O exercício acíclico com exi-
gência técnica e de cooperação/oposição(ex.: basquete-
bol, voleibol, ténis) é um modo de exercício em que as
habilidades e a intensidade são muito variadas. Tais ativi-
dades são interessantes para promover a interação de
sujeitos num grupo, no entanto, a elevada variação da
intensidade e a competitividade levam a considerar este
modo de exercício como pouco recomendável para sujei-
tos da classe de risco elevado ou com níveis muito baixos
de aptidão física.

A prevenção cardiovascular e os programas de reabili-
tação cardíaca após enfarte agudo do miocárdio devem
potenciar o aumento dos níveis de atividade física, não
apenas através de sessões de exercício prescrito e moni-
torado de forma apropriada, mas também através da ati-
vidade física realizada no dia a dia. 

Maria Paula Santos
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A nefropatia diabética é actualmente a causa de
doença renal crónica mais frequente no mundo e a sua
incidência tem vindo a aumentar exponencialmente nas
últimas décadas, de parceria com a epidemia da diabetes
tipo 2, a nível mundial. O risco cardiovascular está aumen-
tado nas doenças renais crónicas, mesmo quando a taxa de
filtração glomerular está ainda bem preservada, acima de
60 ml/min, e o risco cardiovascular aumenta nestas situa-
ções em função da presença associada de proteinúria. Quer
a dimensão da proteinúria quer o declínio da função renal
associam-se a um aumento paralelo dos eventos cardio-
vasculares nas doenças renais crónicas. Por sua vez, é
sabido que a diabetes e a doença renal crónica são facto-
res de risco independentes de morbilidade e mortalidade
cardiovascular e que a sua presença associada potencia
desproporcionadamente o risco de complicações cardiovas-
culares. Globalmente, todos estes factos justificam a ele-
vada mortalidade cardiovascular que se observa nos doen-
tes com nefropatia diabética mesmo antes de se atingirem
os estádios mais avançados de doença renal crónica.
Assim, na diabetes, são da maior importância as interven-
ções que previnam a instalação e a progressão da nefropa-
tia, assim como as que contribuam para reduzir a morbili-
dade e mortalidade cardiovascular desproporcionada-
mente elevada, que se observa previsivelmente nestas
situações.

Como o início da doença é geralmente melhor identifi-
cável na diabetes tipo 1, o curso clínico da nefropatia dia-
bética foi mais fácil de caracterizar nos doentes com nefro-
patia secundária a diabetes tipo 1 do que nos com nefro-
patia secundária a diabetes tipo 2. No entanto, a experiên-
cia recente, designadamente em grupos particularmente
predispostos, tem demonstrado que o curso clínico da
nefropatia nos doentes com diabetes tipo 2 espelha a que
está bem descrita no grupo de doentes com diabetes tipo
1. Depois de um período inicial variável de hiperfiltração, a
microalbuminúria (30 a 300 mg de albumina na urina de
24h, ou o equivalente por minuto) surge, na maioria dos
casos, como primeira manifestação clínica de nefropatia
diabética, em cerca de 30 a 40% dos doentes com mais de
5 a 10 anos de evolução da doença. Nos 5 a 10 anos sub-
sequentes, a microalbuminúria progride para macroalbu-
minúria (superior a 300 mg/24h), em cerca de 50% dos
casos, indiciando a evolução previsível da nefropatia para
os estádios mais avançados de insuficiência renal. 

A hiperglicemia constitui um factor de risco estabele-
cido para o desenvolvimento de complicações cardiovascu-
lares e diversos estudos observacionais evidenciaram uma
associação consistente entre o controlo glicémico, por um
lado, e a instalação e progressão da nefropatia diabética,
por outro. Dois ensaios clínicos importantes avaliaram no
passado a influência do controlo glicémico optimizado na
prevenção de complicações da diabetes, incluindo a nefro-
patia. O Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) foi
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Estudo Advance. Importância do controlo glicémico optimizado na redução 

do risco cardiovascular e na prevenção da nefropatia diabética



um estudo prospectivo que incluiu 1441 doentes com dia-
betes tipo 1 os quais foram randomizados para receber um
controlo glicémico convencional vs. optimizado. Os doentes
foram acompanhados durante cerca de sete anos, tendo
atingido valores médios de hemoglobina A1C de 7,2% e
9,1% nos grupos de controlo intensivo e convencional, res-
pectivamente. Os doentes incluídos no grupo em que o
controlo glicémico foi intensivo beneficiaram de uma inci-
dência mais reduzida de microalbuminúria e de macroal-
buminúria, comparativamente aos incluídos no grupo com
controlo glicémico convencional. Curiosamente, o benefício
associado ao controlo glicémico optimizado durante o
período do estudo persistiu a longo prazo, depois deste ter
terminado. Assim, mais de cinco anos após o termo do
DCCT,  e dos dois grupos de doentes terem passado a efe-
tuar de um controlo glicémico sobreponível documentou-
-se uma incidência persistentemente mais reduzida de
microalbuminúria, de proteinúria e de hipertensão no
grupo que tinha beneficiado de um controlo glicémico opti-
mizado durante o estudo. O DCCT foi assim marcante ao
demonstrar conclusivamente que o controlo glicémico opti-
mizado em doentes com diabetes tipo 1 contribui para pre-
venir e atrasar o desenvolvimento de nefropatia diabética
e para melhorar o controlo tensional, nesta população. A
evidência talvez mais conclusiva que permitiu demonstrar
o benefício do controlo glicémico na progressão (e mesmo
na reversão), da nefropatia diabética em doentes com dia-
betes tipo 1, foi publicado por Fioretto et al., no New
England Journal, em 1998 (N Engl J Med 339:69, 1998).
Nesse estudo extremamente elegante, os autores eviden-
ciaram objectivamente a regressão progressiva de lesões
graves de nefropatia diabética presentes na biópsia renal
aquando da realização de um transplante pancreático, com
normalização da histologia renal ao fim de 10 anos da rea-
lização do transplante e do controlo glicémico optimizado
que lhe sucedeu.  

A influência do controlo glicémico optimizado na pre-
venção de complicações cardiovasculares em doentes com
diabetes tipo 2 foi igualmente avaliada em alguns estudos
importantes como o United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS). Neste estudo, perto de 4 mil doentes com
diabetes tipo 2 recém diagnosticada foram randomizados
para receber um controlo glicémico optimizado ou conven-
cional. Os valores médios de hemoglobina A1C atingidos
foram de 7,9% no grupo que recebeu controlo convencio-
nal e de 7,0% no grupo que beneficiou de um controlo gli-
cémico optimizado. Embora o grupo de doentes submeti-
dos a um controlo glicémico optimizado tivesse eviden-
ciado menos complicações relacionadas com a diabetes,
não se verificou um efeito positivo do controlo glicémico na
prevenção da microalbuminúria, da proteinúria ou na dete-
rioração da função renal. No entanto, outro estudo japonês,
em 110 doentes com diabetes tipo 2, demonstrou que o
controlo glicémico optimizado pode prevenir o apareci-

mento de microalbuminúria e o agravamento da proteinú-
ria e que estes efeitos benéficos persistem ao fim de quase
uma década. 

O estudo Advance foi um estudo randomizado e pros-
pectivo recentemente publicado que comparou os efeitos
do controlo glicémico optimizado com o controlo glicémico
convencional (hemoglobina A1C 6,5% vs. 7,3%) numa
população que incluiu mais de 11 mil doentes com diabe-
tes tipo 2 e risco cardiovascular elevado. Após cerca de 5
anos, os autores verificaram uma redução muito impor-
tante no número de eventos microvasculares, primaria-
mente relacionada com uma redução relativa de 21% na
incidência de nefropatia, a que se associou uma redução
de cerca de 12% na mortalidade cardiovascular. A preven-
ção das complicações renais traduziu-se por uma diminui-
ção no número de novos casos de microalbuminúria e de
macroalbuminúria, de 9% e 30% respectivamente, a que
se associou uma redução de 22% na progressão de
microalbuminúria para macroalbuminúria. Para além disso,
assistiu-se a uma melhoria muito apreciável na progressão
da função renal, com evidência associada na regressão de
macroalbuminúria para microalbuminúria e de microalbu-
minúria para normoalbuminúria em 16% e 15% dos casos,
respectivamente. Na medida em que a dimensão da albu-
minúria influencia de forma independente o risco e a mor-
talidade cardiovascular nas doenças renais crónicas, estes
resultados do estudo Advance evidenciam conclusiva-
mente o benefício do controlo glicémico optimizado para
prevenir a nefropatia diabética nos doentes com diabetes
tipo 2 e para assim reduzir o número de eventos cardiovas-
culares que é reconhecidamente exagerado nesta popula-
ção de doentes.

Face a estas evidências, é reforçada a importância da
recomendação emitida pela Associação Americana de
Diabetes para que os níveis de hemoglobina A1C sejam
reduzidos e mantidos em valores inferiores a 7% nos doen-
tes com diabetes, quer tipo 1 quer tipo 2. O controlo glicé-
mico optimizado previne o desenvolvimento e a progres-
são da nefropatia diabética e pode reduzir a morbilidade e
a mortalidade cardiovascular nos doentes diabéticos,
aproximando-as às da população geral. 

Manuel Pestana
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Estão publicados muitos trabalhos que documentam a
maior gravidade e precocidade de vários tipos de défices cog-
nitivos em diabéticos tipo 2 idosos. A intensidade destes défi-
ces e a sua relação com o tempo de duração da diabetes são
muito menos conhecidos em doentes de meia idade. (1, 2). A
importância da sua detecção precoce, que implica o reconheci-
mento dos seus vários factores de risco, antes da fase clínica da
demência, é por demais evidente. Existem dados a favor de
que a instituição atempada das medidas terapêuticas cause
importante atraso na evolução da demência relacionável com a
diabetes tipo 2 (DM2) (2).

Na DM2 ocorrem inúmeras alterações a diversos níveis,
que podem ser causa de défice cognitivo: doença micro-vas-
cular cerebral, efeitos da hiperglicemia nos circuitos e redes
neuronais, hiperinsulinismo, défice funcional da insulina no
cérebro, maior stress oxidativo, dislipidemia, hipoglicemia
como efeito adverso da terapêutica. Para o défice cognitivo
contribuem também as  co-morbilidades que acompanham
frequentemente a diabetes: hipertensão arterial, doença car-
dio-vascular, insuficiência renal, obesidade, síndrome meta-
bólica, inactividade, depressão(3). Um bom indicador da
doença micro-vascular cerebral parece ser a retinopatia dia-
bética, que parece poder ser correlacionada com os défices
cognitivos(2). A retinopatia diabética pode por vezes ser obser-
vada mesmo antes da detecção de alterações nos marcadores
convencionais da DM2.

O aumento do tempo de vida, o crescimento da incidência
e da prevalência da DM2 conferem a este problema um peso
cada vez maior nas sociedades. Os  défices cognitivos concor-
rem para as dificuldades na  terapêutica, gerando maior
número de efeitos adversos e de diabéticos não controlados.
Ao mesmo tempo, estes défices interagem com aspectos psi-
cossociais, como o isolamento, a inactividade, a depressão, que
parecem estar também a aumentar.

O estudo holandês, publicado por Nooyens e col.s na
Diabetes Care em 2010 (1), que agora comentamos, é impor-
tante por vários motivos: 1. Foi o primeiro estudo prospectivo
de uma população com dimensão apreciável, seguida durante
cinco anos, que apresenta dados sobre o défice cognitivo glo-
bal e algumas das suas componentes, em adultos de meia
idade (idade média entre 57,4 e 60,6 anos), sendo metade
do género feminino; 2. Segue uma metodologia globalmente
irrepreensível quanto a critérios de inclusão e de exclusão
(exclui os doentes com AVC prévio, a diabetes gestacional) e
quanto a análise estatística; 3. Pondera o peso da depressão
na população estudada; 4. Analisa os drop-outs, evidenciando
alguns aspectos interessantes neste grupo de doentes.

Tem como principais limitações, a nosso ver, utilizar as
normas para diagnóstico da DM2 de 2006 e não incluir a tera-
pêutica hipoglicemiante praticada, bem como, segundo os
próprios AA referem, a ausência de dados sobre a hemoglo-
bina glicosilada e a utilização de apenas uma glicemia para o
diagnóstico. Em todo o caso, os resultados são interessantes,
valem como um alerta importante e merecem análise e
comentário.

Basicamente, o estudo decorre no âmbito de um trabalho
de seguimento prolongado do comportamento de várias

Fátima Ceia
Professora da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa. 

A propósito do artigo Type 2 diabetes and cognitive decline in mid-
dle-aged men and women: the Doetinchem Cohort Study, de
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Abstract

OBJECTIVE: 
To test the hypothesis that type 2 diabetes is associated with greater
decline in cognitive function in middle-aged individuals.

RESEARCH DESIGN AND METHODS: 
In the Dutch prospective Doetinchem Cohort Study, cognitive functio-
ning was measured twice within a 5-year time interval in 2,613 men
and women. Participants were aged 43-70 years at baseline (1995-
2002), and no one had a history of stroke. Change in scores on glo-
bal cognitive function as well as on specific cognitive function
domains (memory, speed of cognitive processes, and cognitive flexi-
bility) were compared for respondents with and without type 2 dia-
betes (verified by the general practitioner or random plasma glucose
levels >or=11.1 mmol/l).

RESULTS: 
At the 5-year follow-up, the decline in global cognitive function in
diabetic patients was 2.6 times greater than that in individuals
without diabetes. For individuals aged >or=60 years, patients with
incident and prevalent diabetes showed a 2.5 and 3.6 times greater
decline, respectively, in cognitive flexibility than individuals without
diabetes. For most cognitive domains, the magnitude of cognitive
decline in patients with incident diabetes was intermediate between
that of individuals without diabetes and that of patients with diabe-
tes at baseline.

CONCLUSIONS: 
Middle-aged individuals with type 2 diabetes showed a greater
decline in cognitive function than middle-aged individuals without
diabetes.
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características de uma população holandesa, com idades
compreendidas entre os 43 e os 70 anos, com análise de va-
riáveis demográficas, hábitos de vida, nível de educação
/escolaridade, índice de massa corporal (IMC) e a presença de
co-morbilidades: HTA, DM2, doença cardiovascular, insuficiên-
cia renal. Os AA analisam de forma prospectiva o comporta-
mento, durante um período de cinco anos, de duas sub-popu-
lações: diabéticos já conhecidos no início do estudo e doentes
que desenvolveram diabetes durante o estudo, em compara-
ção com uma população de não diabéticos, idêntica quanto a
características demográficas.

Nestes três grupos foram estudados, com metodologia
adequada, quatro indicadores de défice cognitivo: memória,
velocidade do processo cognitivo, flexibilidade cognitiva e
défice cognitivo global. Depois de corrigidos os dados para a
idade, género e presença de depressão, verificou-se que o
declínio nos parâmetros cognitivos estudados foi três vezes
maior nos diabéticos quando comparados quer com os não
diabéticos, quer com os que desenvolveram DM2 durante o
período de avaliação, no que se refere ao défice cognitivo glo-
bal e à flexibilidade cognitiva (neste caso com significado
estatístico apenas no grupo com idade >= 60 anos). Nos indi-
víduos em que a diabetes surgiu durante o estudo, as diferen-
ças foram significativas apenas quando a idade era >= 60
anos. Os AA alertam para possibilidade de o tratamento
atempado da DM2 neste grupo ter contribuído para a redução
do aparecimento e da intensidade do défice cognitivo.

De notar que as alterações foram idênticas em homens e
mulheres, ao contrário do que tem sido observado noutros
estudo sobre o mesmo tema.

Quando os AA analisaram os doentes que saíram do
estudo, verificaram que eram mais obesos, com menor índice
de escolaridade e com hábitos tabágicos e alcoólicos mais
marcados. Os AA alertam para que a impossibilidade de
incluir estes casos possa ter tornado menor o agravamento do
défice cognitivo observado no estudo.

Consideramos que este dado: os obesos, com consumo
alcoólico e tabagismo não aderiram ao seguimento, é interes-
sante também por evidenciar algumas das dificuldades que
constituem obstáculos ao tratamento correcto destes doentes.

A análise em pormenor dos quadros apresentados no tra-
balho mostra-nos alguns dados que também merecem realce:
1. Os doentes diabéticos e os que se tornaram diabéticos duran-
te o estudo eram de nível educacional inferior (13,1% e 12,8%
de nível elevado, contra 26,8% nos não diabéticos); 2. A per-
centagem de doentes medicados para HTA foi muito superior
no grupo dos diabéticos (41,0 versus 21,8 nos que se tornaram
diabéticos e 10,0 nos não diabéticos), bem como a história pré-
via de enfarte do miocárdio (6,6, versus 3,9 versus 1,6). Os
doentes diabéticos eram mais sedentários (taxa de inactivos ou
pouco activos segundo a classificação de Wareham, 37,7% ver-
sus 24,2 e 24,6, respectivamente). O consumo de álcool e de
tabaco era significativamente menor no grupo de diabéticos
conhecidos (reflectindo, provavelmente, uma boa aderência ao
aconselhamento sobre modificação de hábitos de vida). Não
foram observadas diferenças quanto a IMC, concentração de
colesterol total e das HDL (quer nos homens quer nas mulhe-

res) e na presença de depressão. 
Este estudo de múltiplos parâmetros documenta também

a conhecida associação entre DM2, HTA e doença cardíaca e a
relação com o nível educacional/escolaridade.

Regressando aos défices cognitivos nos diabéticos, vários
estudos recentes demonstram que há uma relação consistente
entre o tempo de evolução da DM2, a existência concomitante
de HTA – que agrava estes défices, e o grau de controlo destas
duas situações, isoladamente ou em conjunto(2-4).

Em estudo recentemente publicado, que analisa o com-
portamento de alguns défices cognitivos durante seis anos,
numa grande população de diabéticos norte-americanos de
meia idade (sendo 56% do género feminino e 21% negros),
Christman e cols concluem não haver relação entre as concen-
trações de hemoglobina glicada e a intensidade dos défices.
Os AA alertam para a necessidade de compreender bem e de
controlar outros factores contributivos para o défice cognitivo,
nomeadamente cardiovasculares, o sedentarismo, a obesi-
dade, os consumos de álcool e de tabaco(4). 

Não está claramente definido qual o papel desempenha-
do pelas alterações metabólicas presentes na DM2 a nível do
SNC, nomeadamente a hiper e a hipoglicemia, o défice fun-
cional de insulina no cérebro, o desequilíbrio dos mecanismos
de oxidação, a inflamação, na formação e no depósito de beta-
-amilóide e desenvolvimento da doença de Alzheimer(5). É
sempre importante lembrar que nem todos os défices cogni-
tivos que ocorrem nas doenças cardiovasculares e metabóli-
cas, como a DM, são de atribuir a doença de Alzheimer, mas
podem todavia coexistir.

Um outro aspecto que permanece sob estudo é a influên-
cia da variável género na ocorrência/precocidade /tipo dos
défices cognitivos. Vários AA chegaram a resultados diferen-
tes, mas as populações analisadas foram também diferentes,
na idade, na percentagem de mulheres incluídas nos estudos
e, possivelmente, na prevalência dos factores psicossociais já
mencionados(1,2).

Muito há, pois, ainda para aprender sobre este tema,
acerca do qual temos de estar atentos e informados.   

Fátima Ceia

Bibliografia

1. Nooyens AC, Baan CA, Spijkerman AM, Verschuren WM. Type 2 diabetes and
cognitive decline in middle-aged men and women: the Doetinchem Cohort Study.
Diabetes Care 2010; 33: 1964-9.

2. Kaffashian S, Dugravot A, Nabi H, Batty GD, Brunner E, Kivimäki M, Singh-Manoux
A. Predictive utility of the Framingham general cardiovascular disease risk profile for
cognitive function: evidence from the Whitehall II study. Eur Heart J 2011;  May 23.
[Epub ahead of print]

3. Strachan MW. R D Lawrence Lecture 2010. The brain as a target organ in Type 2
diabetes: exploring the links with cognitive impairment and dementia. Diabet Med.
2011; 28: 141-7. 

4. Christman AL, Matsushita K, Gottesman RF, Mosley T, Alonso A, Coresh J, Hill-Briggs
F, Sharrett AR, Selvin E. Glycated haemoglobin and cognitive decline: the
Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Diabetologia 2011; 54: 1645-52. 

5. Bosco D, Fava A, Plastino M, Montalcini T, Pujia A. Possible implications of Insulin
Resistance and Glucose metabolism in Alzheimer’s disease pathogenesis. J Cell Mol
Med 2011; 24. doi: 10.1111/j.1582-4934.2011.01318.



56 Recebido para publicação: Setembro de 2011
Aceite para publicação: Setembro de 2011

Abstract

Objectives: We conducted a systematic review and meta-
analysis to determine the predictive value of findings of
coronary computed tomography angiography for incident
cardiovascular events.

Background: Initial studies indicate a prognostic value of
the technique; however, the level of evidence as well as
exact independent risk estimates remain unclear.

Methods: We searched PubMed, EMBASE, and the
Cochrane Library through January 2010 for studies that
followed up ≥100 subjects for ≥1 year and reported at ≥1
hazard ratio (HR) of interest. Risk estimates for the pre-
sence of significant coronary stenosis (primary endpoint;
≥50% diameter stenosis), left main coronary artery ste-
nosis, each coronary stenosis, 3-vessel disease, any pla-
que, per coronary segment containing plaque, and non-
calcified plaque were derived in random effect regression
analysis, and causes of heterogeneity were determined
in meta-regression analysis.

Results: We identified 11 eligible articles including 7,335
participants (age 59.1 ± 2.6 years, 62.8% male) with sus-
pected coronary artery disease. The presence of ≥1 signi-
ficant coronary stenosis (9 studies, 3,670 participants,
and 252 outcome events [6.8%] with 62% revasculariza-
tions) was associated with an annualized event rate of
11.9% (6.4% in studies excluding revascularization). The
corresponding HR was 10.74 (98% confidence interval
[CI]: 6.37 to 18.11) and 6.15 (95% CI: 3.22 to 11.74) in
studies excluding revascularization. Adjustment for coro-
nary calcification did not attenuate the prognostic signifi-
cance (p = 0.79). The estimated HRs for left main steno-
sis, presence of plaque, and each coronary segment
containing plaque were 6.64 (95% CI: 2.6 to 17.3), 4.51
(95% CI: 2.2 to 9.3), and 1.23 (95% CI: 1.17 to 1.29), res-
pectively.

Conclusions: Presence and extent of coronary artery
disease on coronary computed tomography angiography
are strong, independent predictors of cardiovascular
events despite heterogeneity in endpoints, categorization
of computed tomography findings, and study population.
(J Am Coll Cardiol 2011;57:2426–36).

Pedro de Araújo Gonçalves
Cardiologista. Hospital de Santa Cruz, Hospital da Luz.

Nuno Cardim, MD, PhD
Coordenador da Unidade de Imagiologia Cardíaca do
Hospital da Luz, Hospital da Luz.

META-ANALISE E REVISÃO SISTEMÁTICA DO VALOR PREDI-
TOR A LONGO PRAZO DA AVALIAÇÃO DA ATEROSCLEROSE
CORONÁRIA POR ANGIOTC CARDÍACA.

META-ANALYSIS AND SYSTEMATIC REVIEW OF THE LONG-
TERM PREDICTIVE VALUE OF ASSESSMENT OF CORONARY
ATHEROSCLEROSIS BY CONTRAST-ENHANCED CORONARY
COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY.

Artigos e Estudos Comentados 

A AngioTC cardíaca a atingir a idade adulta?
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Descrição do estudo

O artigo que iremos comentar foi publicado recentemente no
Journal of the American College of Cardiology, uma das revistas
de Cardiologia mais conceituadas a nível mundial e com maior
factor de impacto (14 292 em 2010).

Trata-se de uma meta-analise de estudos que documentam o
valor prognóstico da doença coronária identificada por angioTC
cardíaca. Foram incluídos nesta meta-analise 11 estudos que ava-
liaram o valor prognóstico da angioTC cardíaca,  com pelo menos
100 doentes, 1 ano de seguimento e  publicados até janeiro de
2010 e com aparelhos de pelo menos 16 cortes (grande maioria
foi de 64 cortes). No seu conjunto, estes estudos envolveram
7 335 doentes (idade média 59 anos, 63% do sexo masculino) e
o tempo médio de seguimento foi de 20 meses (intervalo 14-78
meses). As variáveis analisadas foram: presença de ≥1 estenose
coronária significativa (≥50%), estenose do tronco comum e doen-
ça de 3 vasos (presença de placa, independente do grau de este-
nose). Foi ainda estimado o risco individual por cada segmento da
árvore coronária com placa (obstrutiva e não obstrutiva). A pre-
sença de ≥1 estenose coronária significativa associou-se a um
aumento de cerca de 10x do risco relativo de eventos cardiovascu-
lares (morte, enfarte agudo do miocárdio, internamento por
angina instável e revascularização). Mesmo excluindo a revascula-
rização do evento combinado, o risco ainda foi cerca de 6x super-
ior (HR 10.74 para eventos cardiovasculares e HR 6.15 para evento
combinado excluindo revascularizações). A presença de placa
(independente de condicionar ou não estenose significativa)

aumentava o risco de eventos cardiovasculares em 4,5 x (HR 4.51). 
Foi ainda feita a estimativa de risco com cada segmento da

árvore coronária com placa, sendo o hazard ratio estimado em
1.23 por cada segmento com doença, o que significa um aumento
de risco de 23% por cada segmento envolvido. Esta avaliação foi
independente da presença de calcificação coronária e o risco rela-
tivo até foi ligeiramente superior (HR 1.29) para cada segmento
com placa não calcificada. 

Comentários

Os constantes avanços nas tecnologias de saúde têm um dos
seus expoentes máximos nas ciências cardiovasculares, nomeada-
mente nos métodos de imagem não invasivos. Entre os atributos da
técnica de imagem ideal contam-se a sua acessibilidade rapidez,
reproductibilidade, inocuidade e capacidade de permitir a quantifica-
ção, para lá da informação clínica que fornece (detecção e diagnós-
tico de doença, mecanismo fisiopatológico, gravidade, estratificação
de risco, orientação terapêutica e determinação de prognóstico).

Desta forma, tem-se assistido nos últimos anos ao desenvol-
vimento rápido e consistente de diferentes novos métodos de
imagem não invasivos na área cardiovascular. Assim, enquanto
que até há pouco tempo os exames imagiológicos cardiovascula-
res se baseavam essencialmente em métodos ultrassonológicos e
cintigráficos convencionais, hoje o panorama é diferente. Nos últi-
mos anos, novos métodos não invasivos, como a tomografia com-
putorizada (TC) (angiografia coronária e avaliação de score de cál-
cio coronário), a ressonância magnética nuclear (RMN) cardíaca e

Figura 1
Risco associado com estenose coronária significativa. 
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Figura 2
Imagem Angio TC. Placa
mista não obstrutiva do
tronco comum e da des-
cendente anterior ostial. 

a tomografia de emissão de positrões entraram definitivamente
no cenário clínico, revelando-se potentes novas armas, não só na
identificação de doença pré-clínica e na sua progressão, mas tam-
bém na abordagem de doença cardiovascular em fase clínica, quer
aguda quer crónica, quer em termos de diagnóstico quer de ava-
liação da eficácia de diferentes modalidades terapêuticas. No
entanto, para lá das vantagens que a introdução destes novos
métodos acarreta, ela introduz também novos problemas, dado
que em alguns casos a informação por elas fornecida se sobrepõe,
não só entre si mas também com os métodos de imagem preexis-
tentes. Torna-se pois necessária a criação de novos algoritmos de
diagnóstico que incluam estas novas tecnologias, incorporando-as
de forma lógica no raciocínio clínico e na marcha diagnóstica de
determinada patologia, permitindo assim a utilização racional dos
diferentes métodos e definindo a cronologia e a selecção da téc-
nica de imagem a utilizar em determinada situação clínica. A
selecção do teste a utilizar em cada caso deve pois basear-se no
conhecimento profundo daquilo que cada método pode oferecer e
das vantagens e desvantagens relativas de cada um em relação a
outro, em termos de informação, capacidade diagnóstica, reprodu-
tibilidade, segurança e impacto na evolução clínica. 

A angio TC cardíaca é uma técnica relativamente recente, mas
que tem tido um rápido desenvolvimento, reflexo da evolução da
tecnologia de tomografia computorizada multidetectores. Nos
últimos anos assistimos à sua progressiva integração na rotina clí-
nica, fazendo actualmente parte integrante no algoritmo de ava-
liação da doença coronária. Sendo um exame com um elevado
valor preditivo negativo, tem sido particularmente útil na exclu-
são de doença coronária obstrutiva em doentes cuja probabili-
dade de doença é intermédia a baixa.

Como qualquer nova técnica, a chegada à maioridade deverá
ser acompanhada da documentação do valor prognostico da infor-
mação por ela obtida. Como se trata de prever a ocorrência de even-
tos cardiovasculares, os estudos têm de envolver um grande núme-
ro de doentes e ter um razoável tempo de seguimento para se regis-
tar um número significativo de eventos cardiovasculares.  

O artigo que aqui discutimos faz uma meta-analise de vários
trabalhos que avaliaram o valor prognóstico da angioTC cardiaca,
englobando um importante número de doentes e eventos cardio-
vasculares para uma correcta analise estatística.

Os autores estimaram qual o risco relativo da presença de
estenose coronária significativa, que foi de cerca de 10 vezes
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superior para a ocorrência de eventos cardiovasculares e de cerca
de 6 vezes superior excluindo as revascularizações do evento car-
diovascular composto. Um dos achados mais importantes deste
trabalho foi ter sido possível identificar como preditivo de even-
tos não só a presença de estenoses coronárias significativas, mas
também a «presença de placa» independentemente do seu grau
de estenose. Por outro lado, a presença de placa manteve o seu
valor preditor de eventos mesmo avaliando isoladamente as pla-
cas não calcificadas, com um risco relativo que até foi tendencial-
mente superior para estas últimas.

Assim, pela identificação da doença coronária não obstrutiva
a angioTC estará a fornecer informação prognóstica que não é
identificada pelos exames de isquemia e que vai para além da que
é fornecida pelo score de cálcio. A identificação destas variáveis na
angioTC cardíaca será pois útil para uniformização dos futuros estu-
dos de impacto prognóstico. Por outro lado, se estas variáveis tive-
rem realmente impacto prognóstico (nomeadamente a presença
de doença coronária não obstrutiva), esta informação deverá ideal-
mente ser incluída nos relatórios de angioTC cardíaca. 

Para lá destes aspectos de impacto no prognóstico, o papel
diagnóstico da angioTC coronária mantém-se na ordem do dia,
encontrando-se em curso um estudo prospectivo multicêntrico
efectuado pelo NIH (National Institutes of Health, E.U.A.) envol-
vendo 10 000 doentes, no qual irá ser comparada a estratégia ini-
cial de avaliação do doente com suspeita de doença coronária
com testes funcionais ou com angioTC cardíaca, para a redução de
eventos cardiovasculares major.  Este estudo irá ajudar a perceber
qual o melhor algoritmo de avaliação destes doentes. 

Neste contexto, e ainda em 2010, o NICE (National Institute
for Health and Clinical Excellence, do Reino Unido) publicou uma
actualização da suas recomendações sobre dor torácica (chest
pain of recent onset) tendo recomendado a angioTC cardíaca
como exame de 1.ª linha na investigação da dor torácica em doen-
tes com probabilidade intermédia a baixa.

A angioTC deverá sempre ser precedida do score de calcio, não
devendo ser efectuada se este for superior a 400, uma vez que este
elevado nível de calcificação prejudica a  sua acuidade diagnóstica. 

Estas recomendações tem por base o elevado valor preditivo
negativo da angioTC cardíaca, sendo particularmente util para

excluir a presença de doença coronária. Quando a probabilidade
pré-teste não é elevada, uma percentagem importante dos doen-
tes não tem estenoses coronária significativas e nestes casos a
identificação de doença coronária não obstrutiva poderá vir a ser
útil no manejo médico mais agressivo destes doentes. 

Finalmente, a evolução tecnológica tem permitido reduzir
significativamente a dose de radiação nestes exames, que dos ini-
ciais 20mSv, passou para 12mSv (com a adopção do “ECG pulsing,
aquisição com reduzida kilovoltagem nas ampolas,…) e mais
recentemente para 1-2 mSv com o protocolo de aquisição prospec-
tiva e mesmo abaixo de 1 mSv com o protocolo flash (só possível
em aparelhos de última geração). Esta redução na dose de radia-
ção, a par do aumento de disponibilidade desta técnica, terá cer-
tamente impacto no seu posicionamento no algoritmo de avalia-
ção do doente com dor torácica.

Pedro de Araújo Gonçalves
Nuno Cardim
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SEARCH STRATEGY: 
To avoid duplication of effort, we checked reference lists
of previous systematic reviews. We searched the
Cochrane Central Register of Controlled Trials (Issue 1,
2007), MEDLINE (2001 to March 2007) and EMBASE (2003
to March 2007). There were no language restrictions.

SELECTION CRITERIA: 
Randomised controlled trials of statins with minimum
duration of one year and follow-up of six months, in adults
with no restrictions on their total low density lipoprotein
(LDL) or high density lipoprotein (HDL) cholesterol levels,
and where 10% or less had a history of CVD, were included.

DATA COLLECTION AND ANALYSIS: 
Two authors independently selected studies for inclusion
and extracted data. Outcomes included all cause morta-
lity, fatal and non-fatal CHD, CVD and stroke events, com-
bined endpoints (fatal and non-fatal CHD, CVD and stroke
events), change in blood total cholesterol concentration,
revascularisation, adverse events, quality of life and
costs. Relative risk (RR) was calculated for dichotomous
data, and for continuous data pooled weighted mean dif-
ferences (with 95% confidence intervals) were calcula-
ted.

MAIN RESULTS: 
Fourteen randomised control trials (16 trial arms; 34,272
participants) were included. Eleven trials recruited
patients with specific conditions (raised lipids, diabetes,
hypertension, microalbuminuria). All-cause mortality was
reduced by statins (RR 0.83, 95% CI 0.73 to 0.95) as was
combined fatal and non-fatal CVD endpoints (RR 0.70,
95% CI 0.61 to 0.79). Benefits were also seen in the
reduction of revascularisation rates (RR 0.66, 95% CI 0.53
to 0.83). Total cholesterol and LDL cholesterol were redu-
ced in all trials but there was evidence of heterogeneity
of effects. There was no clear evidence of any significant
harm caused by statin prescription or of effects on patient
quality of life.

AUTHORS’ CONCLUSIONS: 
Although reductions in all-cause mortality, composite
endpoints and revascularisations were found with no
excess of adverse events, there was evidence of selective
reporting of outcomes, failure to report adverse events
and inclusion of people with cardiovascular disease. Only
limited evidence showed that primary prevention with
statins may be cost effective and improve patient quality
of life. Caution should be taken in prescribing statins for
primary prevention among people at low cardiovascular
risk.

Francisco A H Fonseca 
Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São
Paulo

Comentário ao artigo: Taylor F, Ward K, Moore THM, et al.
Statins for the primary prevention of cardiovascular
disease. Cochrane Database Syst Rev 2011; 1 (CD004816).
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD004816.
Statins for the primary prevention of cardiovascular
disease.
Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey Smith G,
Casas JP, Ebrahim S.
Source
Department of Epidemiology and Population Health,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel
Street, London, UK, WC1E 7HT.

Abstract
BACKGROUND: 
Reducing high blood cholesterol, a risk factor for cardio-
vascular disease (CVD) events in people with and without
a past history of coronary heart disease (CHD) is an
important goal of pharmacotherapy. Statins are the first-
choice agents. Previous reviews of the effects of statins
have highlighted their benefits in people with coronary
artery disease. The case for primary prevention, however,
is less clear.

OBJECTIVES: 
To assess the effects, both harms and benefits, of statins
in people with no history of CVD.

Artigos e Estudos Comentados 

Estatinas na prevenção primária da doença cardiovascular
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Comentário

A evolução do conhecimento da fisiopatologia da ate-
rosclerose cresceu muito nos últimos anos e se alinhou
com os resultados de vários estudos clínicos controlados e
metanálises.

Assim, a base inflamatória comum à exposição a
vários fatores de risco clássicos, com hipertensão, diabe-
tes, tabagismo ou hipercolesterolemia foi sendo estabele-
cida. Neste contexto, as estatinas passaram a ser vistas,
não apenas como redutores de colesterol, mas fármacos
capazes de atenuar múltiplos mecanismos da ateroscle-
rose, com redução da sinalização pró-inflamatória e recu-
peração da função endotelial.

A publicação da metanálise das estatinas em novem-
bro último na revista Lancet trouxe uma notável contribui-
ção: os efeitos individuais da resposta ao tratamento,
mostrando claramente que uma redução maior no LDL-
colesterol, alcançando 4 a 5 mmol/L em relação aos valo-
res basais, determina reduções de 40-50% nos principais
desfechos cardiovasculares.

Na metanálise, os benefícios do uso de estatinas na
prevenção primária tiveram a mesma relação de benefício
na redução do LDL-colesterol visto na prevenção secundá-
ria, incluindo um amplo espectro de pacientes.

Assim, os benefícios na redução do risco relativo são
semelhantes, embora os benefícios absolutos sejam
maiores na prevenção secundária. Entretanto, a linha divi-
sória entre a prevenção primária e secundária parece
muito tênue e de fato, a maioria dos pacientes que desen-
volve síndromes coronarianas agudas, não seria identifi-
cada como de alto risco, com base nos escores de risco tra-
dicionais, justificando os esforços para a prevenção primá-
ria do desfecho coronariano.

Com base nos dados do estudo JUPITER, o trata-
mento de pacientes com níveis relativamente normais
com estatina determinou redução importante de risco de
desfechos cardiovasculares e aumento a sobrevida. Na
análise dos benefícios, verificou-se, com base no escore
de Framingham e de Reynolds, que os pacientes com risco
de eventos superior a 5% se beneficiaram significante-
mente da terapia. Assim, como os escores de risco esti-

mam o risco absoluto de eventos, parece lógico utilizá-los
na decisão clínica da terapia. Neste sentido, a recente dire-
triz européia da EAS/ESC parece muito adequada, facili-
tando a decisão terapêutica e identificando a melhor
forma de intervenção.

Com relação às análises de custo efetividade, os estu-
dos atuais mostraram NNT bastante atraentes, mesmo em
prevenção primária, e o acesso a medicamentos de menor
custo, cada vez maior aos nossos pacientes, facilita esta
terapia.

Considero que tratar indivíduos em prevenção secun-
dária constitui uma etapa muito avançada da doença e
muitas vezes, ainda que uma redução de novos eventos
possa ser obtida na maioria destes, as seqüelas dos des-
fechos cardiovasculares podem comprometer a qualidade
de vida e onerar os custos de tratamento. Assim, parece
muito mais lógico utilizarmos adequadas ferramentas para
estratificação de risco e seguir a decisão de terapia farma-
cológica ou apenas não farmacológica  aos nossos pacien-
tes.

Francisco A H Fonseca 
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«... os benefícios do uso de estatinas na prevenção primária 

tiveram a mesma relação de benefício na redução do LDL-colesterol

visto na prevenção secundária ...»
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Resumo 

Objectivos: Avaliar a prevalência dos principais factores
de risco cardiovascular auto-referida pelos inquiridos e a
sua distribuição geográfica por grupo etário e sexo em
Portugal.

Metodologia: Foram inquiridos 38 893 indivíduos, com
idade igual ou superior a 40 anos, com uma distribuição
por região e grupo etário semelhante à população
Nacional, utilizando um questionário estruturado, numa
entrevista no domicílio seleccionado pelo método de ran-
dom route, entre Outubro de 2006 e Fevereiro de 2007. 

Resultados: A prevalência da hipertensão arterial auto-
referida foi de 23,5%, aumentando progressivamente
segundo o grupo etário, sendo maior no sexo feminino,
com 24,9%, do que no sexo masculino, com 21,8%. A
prevalência da hipercolesterolémia auto-referida foi de
19,7%, mais elevada na 6.ª e 7.ª década de vida, respecti-
vamente com 23,9% e 23,6%, tendo sido mais declarada
pelo sexo feminino, com 20,7%, do que pelo sexo mas-
culino, com  18,6%. A prevalência da diabetes auto-refe-
rida foi de 8,9%, aumentando segundo a idade, e mais
elevada no sexo feminino, com 9,3%, do que no sexo
masculino, com 8,5%. A proporção de fumadores foi de
16,3%, sendo inversamente proporcional ao grupo etário,
e maior no sexo masculino, com 25,3%, do que no sexo
masculino, com 8,8%. A prevalência de excesso de
peso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m2) foi 51,6%, sendo mais
elevada nos grupos etários 60-69 anos (57,1%) e 70-79
anos (56%). A proporção de inquiridos que declararam
nunca praticar exercício físico foi 65,3%, enquanto 24%
praticavam, em média desde há 11 anos, e 10,6% deixa-
ram de fazer exercício físico. Na Região Autónoma dos
Açores verificou-se uma maior prevalência de tensão
arterial elevada, hipercolesterolemia, diabetes e excesso
de peso/obesidade. As regiões Norte e Algarve caracteri-
zaram-se por valores mais baixos destes factores de risco
mas, por outro lado, pela maior proporção de fumadores
(20,3%).

Conclusões: O AMALIA é um estudo de grande dimensão
sobre a prevalência auto-referida dos principais factores
de risco de doença cardiovascular realizado em Portugal
Continental e Regiões Autónomas. Por ordem decres-
cente, a prevalência foi a seguinte: sedentarismo - 76%;
excesso de peso/obesidade - 52%; hipertensão arterial -
24%; hipercolesterolemia - 20%; tabagismo -16%; diabe-
tes - 9%. Os resultados poderão influenciar as estratégias
de prevenção cardiovascular em Portugal.
Rev Port Cardiol 2011; 30: 393-462

Cassiano Abreu-Lima
Presidente Honorário da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia, Emeritus Fellow da Sociedade Europeia de
Cardiologia.
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Comentário

A Revista Portuguesa de Cardiologia publicou recente-
mente com este título (Rev Port Cardiol 2011; 30: 393-
462), um trabalho da autoria de Carlos Perdigão,
Evangelista Rocha, João Sequeira Duarte, Ana Santos e Ana
Macedo. O estudo incide sobre volumosa amostra de indi-
víduos com 40 anos ou mais (N = 38.893), com distribui-
ção estratificada por região, sexo e grupo etário represen-
tativa da população nacional do Continente e Ilhas. Os
dados foram obtidos em entrevista domiciliária (house-
hold survey) por questionário estruturado, metodologia
utilizada em estudos epidemiológicos levados a cabo em
vários países (nos EUA, desde 1957: National Health
Interview Survey), incluindo Portugal (Inquérito Nacional
de Saúde, desde 1987, sendo o último relativo a 2005-
2006).

Este tipo de estudos populacionais visando a obtenção
de informação sobre saúde, factores de risco de doença e
doenças propriamente ditas, tem limitações conhecidas,
uma vez que assenta no conhecimento individual da infor-
mação pretendida, muitas vezes ignorada pelo inquirido.
Todavia, é menos exigente - do ponto de vista organiza-
tivo, logístico e financeiro - que os que envolvem a obten-
ção observacional, instrumental ou laboratorial directa de
dados e reveste-se de reconhecida utilidade para planear
e definir prioridades de intervenção e monitorizar a evolu-
ção temporal das variáveis analisadas.

A recolha de dados do Estudo AMALIA (drugs
innovAtion iMpact in cArdio and cerebrovascuLar dIseases
in PortugAl) decorreu entre Outubro de 2006 e Fevereiro
de 2008. Além das prevalências globais de factores de
risco cardiovascular causais e predisponentes (hiperten-
são, hipercolesterolemia, diabetes, consumo de tabaco,
excesso de peso e obesidade e nível de actividade física)
a análise fornece as prevalências segundo a região do
País, sexo, grupo etário, nível de escolaridade, índice de
massa corporal, actividade física, história familiar e ante-
cedentes pessoais e familiares de doença cardiovascular.

O estudo apresenta uma Introdução apropriada e uma
Metodologia enunciada com clareza; os Resultados são
interessantes e amplamente documentados em tabelas e
figuras; a Discussão – que inclui referência, sempre desejá-
vel, às limitações da investigação - é inteligente e porme-
norizada; oito Conclusões correctas dão ao artigo um
expressivo cunho didáctico; uma bibliografia equilibrada e
um fac simile do Inquérito completam este trabalho de
muito bom nível científico cuja leitura se recomenda viva-
mente.

Cassiano Abreu-Lima

Conclusões

1 - O estudo AMALIA, em termos de dimensão
de amostra e representatividade demográfica, é um
grande estudo epidemiológico de âmbito nacional.

2 - A prevalência dos factores de risco em
estudo, por ordem decrescente, foi a seguinte:
sedentarismo – 76%; excesso de peso/obesidade -
51,6%; hipertensão arterial – 23,5%; hipercolestero-
lemia - 19,7%; tabagismo – 16,3%; diabetes – 8,9%.

3 - A distribuição por sexo, idade e regiões per-
mitiu identificar diferentes grupos de risco. 

4 - Os factores de risco cuja prevalência aumen-
tou com a idade foram a hipertensão arterial, diabe-
tes, sedentarismo e hipercolesterolémia.

5 - A prevalência da hipertensão arterial, hiper-
colesterolémia, diabetes e excesso de peso/obesi-
dade foi mais elevada nos Açores, mas o tabagismo
foi mais prevalente no Algarve e o sedentarismo no
Alentejo.

6 - A dissemelhança entre a percepção dos indi-
víduos (prevalências auto-referidas) e a realidade
(prevalências estimadas com base em observa-
ções/medições), foi mais expressiva relativamente
à hipertensão arterial e hipercolesterolémia do que
foi para o tabagismo e diabetes.   

7 - Há necessidade de prosseguir a educação
para a saúde, com enfoque nos estilos de vida sau-
dáveis (nutrição e actividade física), e de identificar
para controlar melhor a hipertensão arterial, dislipi-
demia e diabetes, factores major da doença cardio-
vascular aterotrombótica. 

8 - Os dados obtidos podem influenciar o pla-
neamento em saúde, como processo activamente
participado, ajudando a clarificar áreas prioritárias e
a legitimar a definição de uma visão estratégica
para melhorar a prevenção cardiovascular.  
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