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DENTRO DE UMA ÚNICA EMBALAGEM7,8.

LANÇAMENTO

AS NOVAS DIRETRIZES DEMANDAM ATITUDES
AGRESSIVAS NA REDUÇÃO DE LDL-C1,2,3,4
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Caso clínico

Paciente RC de 56 anos, masculino, advogado, di-
vorciado, branco. Procura o serviço por ter apresen-
tado um quadro de dor precordial típica há 2 meses. 
A dor era opressiva em ambos os hemitórax, irradiava-
-se para os dois MMSS até o cotovelo e era acompanha-
da de sudorese. Teve duração de 30 minutos e cedeu 
com vasodilatador sublingual. Na ocasião, o paciente 
procurou o hospital, o ECG não mostrou alterações 
significativas e os valores de troponina foram normais. 
O quadro foi atribuído a uma angina instável.

Refere ser hipertenso há 8 anos, fumante de 10 
cigarros por dia. O eletrocardiograma, dois meses de-
pois, revelou ondas Q em paredes inferior e lateral 
(Figura 1). Trouxe angiotomografia coronária que re-
velou coronária D totalmente ocluída na origem, com 
colaterais da artéria circunflexa; descendente anterior, 
calcificação importante e duas lesões com redução 
luminal moderada, além de artéria circunflexa com 
lesão moderada. Foi calculado o escore CAD-RADS = 
5. Ventrículo esquerdo com desempenho conservado. 
Realizou cinecoronariografia que mostrou CD domi-
nante, TCE sem lesões, artéria descendente anterior 
(ADA) calcificada com 60% estenose na porção média, 
1º ramo septal com estenose ostial de 80%, 1º ramo 
marginal com aterosclerose difusa e moderada e 
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estenose ostial de 80% e CD ocluída no óstio. Circula-
ção colateral da ADA para CD, Rentrop III (enchimen-
to completo). Ventrículo E com função sistólica global 
preservada e leve hipocinesia inferior.
Antecedentes pessoais: hipertenso desde os 40 anos, 
dislipidemia. Nega diabetes ou outras comorbidades.
Hábitos: fumante há 25 anos, 10 cigarros por dia; eti-
lista social; pratica exercícios físicos 2 vezes por semana.
Exame físico: paciente em bom estado geral, eupnéi-
co, corado, acianótico, anictérico.

Sem sinais clínicos de dislipidemia, como arco cor-
neal, xantomas tendíneos ou xantelasmas. PA = 120 x 
80 mmHg nos 4 membros. FC=FP= 68 bpm.

Aparelho cardiovascular, respiratório, abdome e 
membros inferiores sem alterações.

Seus exames laboratoriais revelavam
Colesterol total: 186 mg/dL, HDL-c: 40 mg/dL, LDL-c: 
120 mg/dL, triglicérides: 130 mg/dL. Hemograma, 
função hepática, renal e tireoideana normais. Rea-
lizou dosagem de lipoproteína (a): 36 mg/dL (valor 
normal até 50 mg/dL).

Veio em uso de atorvastatina 20 mg/dia, metopro-
lol 50 mg, 2 vezes ao dia, enalapril 20 mg/dia, ácido 
acetil salicílico 100 mg/dia.

Na ocasião, o paciente evoluiu assintomático e o 

caso foi discutido no Heart Team, que optou por reali-
zar cintilografia de perfusão miocárdica para a decisão 
quanto ao tratamento. A cintilografia miocárdica não 
mostrou sinais de isquemia e a fração de ejeção foi de 
82%, não se alterando na fase de estresse (Figura 2). 
Após a discussão com o Heart Team, optou-se por tra-
tamento clínico, com aumento da dose de atorvasta-
tina para 80 mg/dia e associação de ezetimiba 10 mg.

Após um mês com a nova terapêutica, o perfil lipídi-
co revelou LDL-c de 76 mg/dL, não atingindo as metas 
recomendadas pela Atualização da Diretriz Brasileira so-
bre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia, que preconiza para pa-
cientes de muito alto risco, meta de LDL-c < 50 mg/dL.1

O paciente não retornou e, em 6 meses, foi aten-
dido com síndrome coronária aguda com suprades-
nivelamento de ST em parede anterior. Foi internado 
para angioplastia primária com 1 hora e 15 minutos 
do início da dor. A cinecoronariografia revelou oclu-
são da ADA, sendo realizado implante de stent far-
macológico, com sucesso imediato. Durante a inter-
nação a atorvastatina foi mudada para a combinação 
de rosuvastatina 40 mg e ezetimiba 10 mg, visando 
uma redução de 65-70% no LDL-c. O perfil lipídico 
da internação mostrava LDL-c de 66 mg/dL no 4º dia 
após o infarto, sendo que, na consulta subsequente, 

Figura 1. Eletrocardiograma mostrando ritmo sinusal, ondas Q em paredes inferior e lateral.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28813069/
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com 30 dias do segundo episódio, os valores de LDL-c 
estavam em 38 mg/dL. O paciente manteve a medi-
cação hipolipemiante, além de metoprolol 50 mg 2 
vezes ao dia, enalapril 20 mg/ dia, ácido acetilsalicí-
lico 100 mg e ticagrelor 90 mg 2 vezes ao dia. Teve 
boa evolução, tolerou bem as medicações prescritas, 
deixou de fumar e passou a fazer um programa de 
exercícios supervisionados 4 vezes por semana.

Comentário

Trata-se de paciente de muito alto risco, portador 
de doença arterial coronária multiarterial, com eventos 
recorrentes, sendo o primeiro evento caracterizado por 
uma síndrome coronária aguda sem supra de ST, inicial-
mente caracterizada como uma angina instável. Os exa-
mes de imagem mostraram que havia oclusão total de 
CD, com enchimento por colaterais, o que deve ter mas-
carado um infarto típico. Apresentava valores de LDL-c 
fora da meta preconizada e, apesar de o tratamento ter 
sido intensificado, não foi suficiente para prevenir um 
novo evento. Dessa vez, teve um segundo infarto por 
oclusão da ADA, tratado por angioplastia com implante 
de stent farmacológico, e está evoluindo bem.

De acordo com Bohula et al., existe um risco de 

eventos recorrentes mesmo em pacientes sob uso de 
estatinas e que pode ser avaliado estratificando-se o 
risco aterotrombótico e identificando-se os pacientes 
que podem se beneficiar da adição de ezetimiba a 
uma estatina potente.2

O Thrombolysis In Myocardial Infarction Risk Score 
for Secondary Prevention (TRS 20P) é um algoritmo de 
estratificação de risco simples que incluiu 9 variáveis, de-
senvolvido em uma grande população com aterotrom-
bose para predição de morte cardiovascular, infarto do 
miocárdio e AVC isquêmico. O escore inclui a presença 
de insuficiência cardíaca, hipertensão, idade > 75 anos, 
diabetes, acidente vascular cerebral (AVC) prévio, revas-
cularização prévia, doença arterial periférica, taxa de fil-
tração glomerular < 60 mL/min e tabagismo atual. Cada 
fator conta 1 ponto e a soma dá o escore TRS 2°P. Entre 
0 e 1 pontos, baixo risco, 2 pontos, risco intermediário 
e 3 ou mais pontos, alto risco de eventos recorrentes. 
Esse escore foi testado prospectivamente em 17.717 
pacientes pós-infarto agudo do miocárdio (IAM), que 
participaram do estudo IMPROVE-IT (Improved Reduc-
tion of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial), 
randomizados para sinvastatina ou sinvastatina/ezetimi-
ba.2 O risco de recorrência de eventos no braço placebo 
(sinvastatina isolada) é apresentado na Figura 3.

Figura 2. Cintilografia de perfusão miocárdica mostrando fração de ejeção de 82% antes e após estresse. Não 
se detectou isquemia miocárdica.
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Nesse estudo, com a adição de ezetimiba, os 
pacientes de alto risco tiveram redução de 14% do 
risco relativo e de 6,6% do risco absoluto de desfe-
cho primário composto e um NNT de 15. No risco 
intermediário, houve redução de 7% do risco relativo 
e 2,6% do risco absoluto com a adição de ezetimiba. 
No baixo risco, esse benefício não foi demonstrado. 
As observações nos pacientes de alto risco ocorreram 
às custas da redução de eventos recorrentes não-fa-
tais; houve redução de 24% do risco relativo e 5,9% 
do risco absoluto de IAM; 32% de redução do risco 
relativo e 2,4% do risco absoluto de AVC isquêmi-
co e 31% do risco relativo e 4,3% do risco absoluto 
de revascularização urgente. Não houve redução de 
morte cardiovascular ou por todas as causas com a 
adição de ezetimiba.

O paciente aqui apresentado é de muito alto risco 
cardiovascular e de risco intermediário para eventos re-
correntes, com escore TRS 2oP=2, beneficiando-se de 
uma estatina potente em dose máxima associada à eze-
timiba para redução do risco de eventos recorrentes.

Além disso, a presença de dois eventos em curto 
espaço de tempo o configura pela diretriz europeia 
como devendo ter uma meta de LDL-c < 40 mg/dL.3 

De acordo com a Diretriz Americana, se os valores de 
LDL-c forem > 70 mg/dL, há necessidade de intensi-
ficar o tratamento com a adição de ezetimiba a uma 
estatina potente, como a rosuvastatina, na dose má-
xima tolerada.4 As principais recomendações das dire-
trizes para o LDL-c para pacientes de muito alto risco 
são apresentadas no Quadro 1.

O tratamento com rosuvastatina 40 mg reduz 
o LDL-c em até 55%; com a adição de ezetimiba, 
a redução de LDL-c pode chegar a 65-70%, pos-
sibilitando a muitos pacientes o alcance de uma 
meta ainda mais rigorosa. No caso desse paciente, 
houve o alcance da meta de LDL-c de 40 mg/dL,  
recomendação para eventos recorrentes em me-
nos de 2 anos.

Recente metanálise  com 327.037 participantes 
demonstrou que, para cada redução de 1 mmol/L 
(39 mg/dL) de LDL-c, a redução do risco de eventos 
cardiovasculares maiores é independente do valor ini-
cial de LDL-c (Figura 4) e que mesmo os pacientes de 
menor risco ou mais jovens podem ter a mesma redu-
ção de risco, sugerindo que as terapias hipolipemian-
tes poderiam ser iniciadas mais precocemente para 
evitar eventos cardiovasculares e recorrências.

Figura 3. Risco de eventos recorrentes no braço placebo (sinvastatina) do estudo IMPROVE-IT.
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Figura 4. Meta-regressão mostrando o risco relativo de eventos cardiovasculares maiores de acordo com o 
grau de redução de LDL-c com várias classes de hipolipemiantes.
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Quadro 1. Recomendações das diretrizes para o alcance de metas de LDL-c para pacientes de muito alto risco.
Recomendações de diretrizes

AHA/ACC 2018: alvos específicos para o LDL-c em 2 situações:
• Pacientes em prevenção secundária de muito alto risco (DCV + múltiplos episódios ou outros FRCVs)
• Na prevenção primária: pacientes com LDL-c > 190 mg/dL
• Usar estatinas de alta intensidade para redução de 50% no LDL-c
• Se LDL-c permanecer ≥ 70 mg/dL no muito alto risco associar ezetimiba
• se LDL-c permanecer ≥ 70 mg/dL no muito alto risco com estatina potente + ezetimiba associar PCSK9i
Diretriz Europeia 2019:
• Pacientes de muito alto risco: meta de LDL-c < 55 mg/dL e uma redução de LDL-c 50%
• LDL-c < 40 mg/dL, se eventos recorrentes, usando associação de fármacos
Departamento de Aterosclerose SBC 2017:
• Pacientes de muito alto risco: meta de LDL-c < 50 mg/dL com estatinas ou uma redução de LDL-c ≥ 50%
• Associar ezetimiba se LDL-c > 50 mg/dL
• Associar PCSK9i se após estatina ezetimiba LDL-c persistir elevado

Ri
sc

o 
re

la
tiv

o

Diferença mo LDL-c entre grupos (mmol/L)
  0                  0,5                            1,0                             1,5

Aptada de Wang et al., 2020.5

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0

Estatina vs. placebo ou cuidado usual (31 estudos)
Estatina mais potente vs. menos potente (10 estudos)
Estatina mais ezetimiba vs. placebo (2 estudos)
Ezetimiba vs. placebo ou cuidado usual (2 estudos)
PCSK9i vs. placebo (7 estudos)

O conteúdo deste material é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não reflete, necessariamente, o posicionamento do 
Aché, que apenas patrocina sua divulgação à classe médica.

Em atendimento às diretrizes da Resolução-RDC 96, de 17/12/2008, por favor não divulgar o material recebido.
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