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Objetivo - Avaliar se as apolipoproteínas A (ApoA-I)
e B (ApoB) são melhores que  lipoproteínas (LP), coleste-
rol total (CT), colesterol de alta densidade (HDL), baixa
densidade (LDL), muito baixa densidade e triglicerídeos
(TGL) para aferir o risco coronariano.

Métodos - Estudo transversal de caso-controle, in-
cluindo de 241 pacientes, divididos em dois grupos: 1)
com doença arterial coronariana (DAC), constituído de
145 pacientes, média de idade 61,5 anos e 2) com 96 pa-
cientes sem coronariopatia, média de idade 56,7 anos. O
poder da amostra foi de 80% e o p-alfa significativo foi in-
ferior a 0,05. Um modelo de regressão logística para ava-
liar a relação entre as LP e DAC foi realizado, no qual fo-
ram incluídas as variáveis com um p-alfa inferior a 0,1.

Resultados - Em modelo de regressão logística, a ApoA-
I foi significantemente maior nos pacientes sem DAC (OR
2,08, IC 1,20 - 3,57). Quanto aos valores preditivos positivos,
não houve diferença estatística entre os valores das ApoA-I e
demais frações lipídicas (ApoA-I: 67%; ApoB: 100%; CT:
71%; TGC: 71%; HDL: 71% e LDL: 71%). Os custos (em re-
ais) foram, respectivamente, ApoA-I 56,60; ApoB-100 56,60;
CT 9,94; HDL 21,30; LDL 28,40; TGL 14,20.

Conclusão - As dosagens séricas das ApoA-I e ApoB
não têm vantagens sobre as lipoproteínas convencionais
para a previsão de risco coronariano, apesar da associação
estatística entre ApoA-I e DAC, sendo seu custo mais elevado.
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Uma das maiores contribuições científicas que ocor-
reu na área da cardiologia nos últimos 40 anos foi, certamen-
te, a identificação dos fatores de risco para a doença arterial
coronariana (DAC). E dentre esses eventos, identificou-se
que a elevação sangüínea do colesterol e outros lipídeos
participavam como elementos preponderantes no processo
da aterogênese e suas manifestações clínicas, sendo que o
colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) atuava
como agente atenuador do processo da aterosclerose, en-
quanto que a lipoproteína de baixa densidade (LDL) atuava
como agente acelerador do processo e da instabilidade clí-
nica 1-13. Esses conhecimentos permitiram ainda que fossem
adotados critérios mensuráveis de avaliação de previsão de
risco para a cardiopatia isquêmica, levando-se em conside-
ração as concentrações das lipoproteínas. Essas experiên-
cias sistemáticas propiciaram a realização de ensaios clíni-
cos com milhares de pacientes, visando a redução do coles-
terol total (CT), do LDL e aumento do HDL, demostrando
que as medidas preventivas de redução do colesterol, com
ou sem medicamentos, reduzem, significativamente, os
eventos clínicos e possibilidade de redução da placa 14-22.
Os resultados animadores dessas investigações permitiram
o desenvolvimento de pesquisas mais específicas sobre o
comportamento de outras proteínas sangüíneas. Dentre
eles destacam-se as investigações realizadas com as apoli-
poproteínas A(ApoA-I) e B(ApoB) com o objetivo de iden-
tificar parâmetros mais sensíveis e ou mais específicos para
a predição de risco da cardiopatia isquêmica 23-60. Os acha-
dos dessas pesquisas têm demonstrado resultados discre-
pantes entre os diversos centros que os desenvolveram.
Uns demonstraram que somente a ApoB teria relação com
DAC e outros, somente a ApoA-I. Quanto ao grau de sen-
sibilidade (SN) e especificidade (SP) também os diversos re-
sultados demonstraram valores discrepantes.

Com base nesses estudos, elaboramos o presente pro-
jeto de investigação com os seguintes objetivos: 1) avaliar
os valores médios das apolipoproteínas séricas no nosso
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meio; 2) avaliar se a ApoA-I ou ApoB têm maior concentração
em pacientes com DAC; 3) comparar a SN, SP e o valor pre-
ditivo positivo (VPP) das apolipoproteínas, com os demais
lipídios; 4) avaliar a aplicabilidade da mensuração das apo-
lipoproteínas levando em conta a relação custo-benefício.

Métodos

Foi realizado um estudo transversal, de caso-contro-
le, envolvendo 308 pacientes com diagnósticos clínico e la-
boratorial de cardiopatia isquêmica, encaminhados para
estudo hemodinâmico e cineangiocoronariográfico na Uni-
dade de Hemodinâmica do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), de janeiro/94 a junho/96.

Os pacientes foram primariamente informados quanto
aos propósitos do trabalho e de a sua participação ou não, e
esclarecidos que não acarretaria prejuízos ao seu tratamen-
to. Os que concordaram assinaram um termo de consenti-
mento, também autorizando a coleta de 10ml de sangue para
posterior análise, assim como uma fotocópia de seu eletro-
cardiograma (ECG). A seguir, foi feita uma entrevista semi-
estruturada na qual eram avaliados fatores de risco e co-
morbidades, incluindo uso de medicação e estado atual da
doença isquêmica. Foram excluídos 67 pacientes com  infar-
to agudo do miocárdio (IAM) recente (<3 meses), uso de
diuréticos tiazídicos há menos de duas semanas, uso de hi-
pocolesterolemiantes e com outras cardiopatias não-isquê-
micas.

O cateterismo cardíaco esquerdo foi realizado por dis-
secção da artéria braquial direita ou por punção da artéria
femoral direita, sob a ação de agente anestésico local xylo-
caína 2% e o estudo seletivo das artérias coronárias foi ob-
tido pelas técnicas de Sones e Sinrey 61 ou Judkins 62. Os fil-
mes cineangiocardiogáficos foram interpretados por dois
pesquisadores experientes cegos em relação aos dados clí-
nicos e laboratoriais dos pacientes, no qual eram identifica-
dos por visibilização direta o padrão, o grau de obstrução e
o número de vasos com doença.

O sangue era coletado logo após de atingida a luz arte-
rial e, posteriormente, analisados na Unidade de Bioquímica
do HCPA. Foram dosados CT e triglicerídeos (TGL) por mé-
todo enzimático colorimétrico, usando  Autoanalyser Selec-
tra-Vitaldo, HDL-colesterol (HDL-C), LDL-colesterol (LDL-
C), VLDL-colesterol (VLDL-C) por precipitação iônica sele-
tiva/método enzimático colorimétrico e ApoA-I e ApoB por
imunoturbidimetria e medição fotométrica, reagentes  turbi-
quant 63-67.

Para calcular as SNs, SPs e VPPs dos lipídios foram
usados, como valores de referência, os padrões definidos
pela Unidade de Bioquímica do HCPA. Valores bioquímicos
alterados foram considerados teste positivo e comparados
com a cineangiografia como padrão-ouro, na qual pelo me-
nos uma artéria coronária com 50% ou mais de obstrução
configurava teste positivo (grupo com doença). Para teste
negativo foram selecionados apenas casos com nenhum
grau de obstrução em todas as artérias (grupo sem doença).

Os valores de referência para corte das apolipoproteí-

nas foram recalculados na amostra com o auxílio de uma cur-
va ROC (não mostrada), sendo os valores encontrados se-
melhantes aos padronizados na unidade de Bioquímica do
HCPA (tab. I).

A análise estatística univariada foi realizada no Epi-
info versão 6, e a regressão linear múltipla bem como regres-
são logística foram realizadas no SPSS, versão 6.01. Foram
incluídos no modelo de regressão idade, sexo, obesidade,
tabagismo, hipertensão arterial (HA), diabete melito (DM),
CT, HDL colesterol, LDL colesterol, TGL, e ApoA-I e B. O
poder da amostra foi de 80% e o p-alfa significativo foi
>0,05. Para inclusão no modelo de regressão logística foi
considerado um p-alfa inferior a 0,1. Para o modelo de regres-
são logística, as apolipoproteínas foram incluídas em
quartis, separando então em grupos que apresentavam
ApoA-I nos valores <96mg/dL, entre 96-111mg/dL, entre
112-122mg/dL e >122mg/dL. O mesmo foi feito para ApoB,
ficando os grupos divididos nos níveis <101mg/dL, entre
101-117mg/dL, entre 118-132mg/dL e >132mg/dL. Os pa-
cientes, estratificados em com e sem DAC, foram então co-
locados nesses grupos, de acordo com seu perfil lipídico.

Resultados

Dos 241 pacientes selecionados, 145 apresentavam le-
são aterosclerótica coronariana ³ 50%, constituindo o grupo
com DAC, enquanto 96 não a apresentavam, tornando-se o
grupo sem DAC.

O sexo masculino esteve presente em 60% dos pa-
cientes. A média de idade de acordo com os grupos, com e
sem DAC foi 61,5 e 56,7 anos, respectivamente, sendo esta
diferença estatisticamente significante (p=0,0009). Os ho-
mens predominaram no grupo com DAC (n=105) e as mulhe-
res no grupo sem DAC (n=57), tendo esta apresentação for-
te poder estatístico - p=0,0000016 (fig. 1).

O índice de Quetelet também apresentou uma variação
significativa entre os grupos com e sem DAC (p=0,05).

DM foi diagnosticado em 44 pacientes, 68,2% deles
com DAC; HA em 125 pacientes, 58,4% com DAC e história
familiar em 152 pacientes , 57,2% com DAC.

Eram fumantes 63 pacientes, estando 76,2% no grupo
com DAC (odds ratio (OR) 2,67; IC 1,33 - 5,44). Novamente o
sexo masculino ressaltou-se como fator de risco para DAC
(OR 3,84; IC 2,13 - 6,93)

Tabela I - Valores de referência utilizados para corte

ApoA-1 <116mg/dL
ApoB - mas >160mg/dL

fem >150mg/dL
Colesterol >200mg/dL
LDL >130mg/dL
HDL < 35mg/dL
VLDL > 30mg/dL
TGL - até 30 anos >140mg/dL

31-40 anos > 150mg/dL
41-50 anos > 160mg/dL
> 51 anos > 170mg/dL
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Os custos (em reais) foram, respectivamente, ApoA-I
56,60; ApoB 56,60; CT 9,94; HDL 21,30; LDL 28,40; TGL
14,20.

Os dados relativos às características da amostra são
apresentados na tabela II.

As ApoA-I e ApoB apresentaram comportamentos
diferentes em relação à presença de aterosclerose corona-
riana nestes pacientes. O nível sérico de ApoB não mostrou
variação estatisticamente significativa entre os pacientes
com e sem DAC, nem pela análise das médias nem pelo va-
lor de referência laboratorial. Já a ApoA-I apresentou níveis
séricos bem menores no grupo com aterosclerose, sendo a
diferença entre seus valores para os pacientes com e sem
DAC significativa (p=0,0001).

Em relação aos TGL, CT e suas lipoproteínas LDL-C,
HDL-C e VLDL-C, constataram-se, através da análise da va-
riação de suas médias, diferenças estatisticamente significa-
tivas entre os pacientes com e sem DAC. Observaram-se va-
lores significativamente elevados de colesterol, TGL, LDL-C
e VLDL-C nos pacientes do grupo com DAC, enquanto HDL-
C achava-se diminuído nesses pacientes. Valores inversos
foram encontrados nos pacientes sem DAC (tab. III).

Comparando-se as dosagens séricas dos lipídios com
a presença ou não de DAC na cineangiocoronariografia, fo-
ram calculados a SN, SP e VPP de cada lipídio, utilizando-se
os valores de referência laboratoriais para classificá-los
como normais ou alterados. A SN da ApoA-I para a presen-

ça de DAC nesse grupo de pacientes mostrou-se maior do
que a das demais frações lipídicas, com SP menor. Já seu
VPP não diferiu estatisticamente dos valores do colesterol,
LDL, HDL, VLDL e TGL (tab. IV).

Verificando-se os valores de ApoA-I nota-se que no
grupo sem DAC a maior parte dos pacientes (30,5%) apre-
sentou níveis >122mg/dL, enquanto no grupo com DAC,
35,4% dos pacientes tiveram níveis <96mg/dL, sendo esta
associação estatisticamente significante (p=0,0001). Nos
valores de ApoB não se observa nenhuma relação significa-
tiva com a presença de DAC nesse grupo de pacientes.

Numa análise multivariada por um modelo de regres-
são logística onde foram controladas as variáveis sexo, HA,
DM, índice de Quetelet, tabagismo, idade e CT a relação
demonstrou-se bem significativa para os níveis de ApoA-I
<96mg/dL e presença de DAC, com OR de 2,08 (IC 1,20-3,57).
Para os pacientes do nosso estudo, nenhuma outra relação
com a presença de aterosclerose coronariana pôde se de-
monstrar nesse tipo de análise (tab. V).

Tabela II - Características da amostra

Com DAC Sem DAC

Total de pacientes 145 96
Sexo:   masculino (n=144)* 105 39
              feminino  (n= 97)* 40 57
Idade média (DP)* 61,5 (10,7) 56,7 (11,35)
Índice de Quetelet (DP)* 26,27 (4,22) 27,38 (4,06)
Tabagistas (n=63)* 48 (76,2%) 15 (23,8%)
DM (n=44) 30(68,2%) 14 (31,8%)
HAS (n=125) 73 (58,4%) 52 (41,6%)
HF de cardiopatia isquêmica 87 (57,2%) 65 (42,8%)

* p<0,05, qui-quadrado.

Tabela III -  Perfil lipídico: média (desvio padrão)

Média Geral Sem  DAC Com  DAC

ApoA-1 p=0,00001 108,68(21,74) 115,03(20,65) 104,44(21,48)
ApoB  p=0,1 121,58 (55,8) 113,53(23,8) 126,94 (68,95)
Colesterol p=0,009 185,3 (40,74) 176,9 (39,08) 190,81 (41,02)
LDL-C p=0,017 121,38 (58,84) 119,26 (82,36) 122,81 (35,49)
HDL-C p=0,019 39,06 (10,62) 41,02 (10,64) 37,77 (10,44)
VLDL-C p=0,015 28,13 (14,71) 24,48 (14,42) 30,57 (14,44)
TGL p=0,0002 142,82 (84,77) 128,01 (97,62) 152,63 (73,81)

Fig. 1 – Concentração de apolipoproteínas em pacientes com e sem DAC.

Tabela IV - Sensibilidade, especificidade e valores
preditivos dos lipídios

Valor Sensibilidade Especificidade VPP

ApoA-1 66% 51% 66%
ApoA-1 mas 64% 42% 73%
ApoA-1 fem 68% 57% 55%
ApoB 06% 99% 90%
Colesterol 41% 75% 71%
LDL 37% 76% 70%
HDL 48% 66% 68%
VLDL 42% 69% 67%
TGL 27% 83% 71%

Tabela V - Níveis de ApoA-I e ApoB com a presença de DAC

ApoA-I p=0,0001 Sem DAC Com DAC OR* IC(95%)*
>122mg/dL 29(30,5%) 22(15,3%) 1

112-122mg/dL 26(27,3%) 32(22,2%) 0,81 0,48-1,37
 96-111mg/dL 25(26,4%) 39(27,1%) 1,03 0,60-1,75

<96mg/dL 15(15,8%) 51(35,4%) 2,08 1,20-3,57
Apo-B p=0,27

<101mg/dL 29(30,2%) 38(26,2%) 1
101-117mg/dL 21(21,8%) 35(24,1%) 1,06 0,62-1,86
118-132mg/dL 33(34,4%) 38(26,2%) 0,52 0,97-3,78

> 132mg/dL 13(13,3%) 34(23,5%) 1,71 0,87-3,39

*Análise multivariada.
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  Os SNs, SPs e VPPs dos lipídios para presença ou não
de DAC variaram de acordo com a idade dos pacientes na
ocasião. A medida de ApoA-I apresentou seu pico de SN
para DAC nos pacientes com <50 anos, e sua maior SP na
faixa etária dos 50-59 anos. O CT mostrou distribuição seme-
lhante ao da ApoA-I nesses pacientes. Apresentaram ainda
VPP equiparáveis nos pacientes >50 anos (tab. VI).

Discussão

Embora as alterações do metabolismo do CT, dos TGL,
do HDL, LDL e VLDL já estejam bem estabelecidas como
fatores de risco para DAC, outras frações lipídicas têm sido
estudadas na tentativa de identificar dosagens bioquímicas
mais fidedignas para serem empregadas universalmente
com meios de estratificação de risco lipídico da DAC. Essas
dosagens deveriam ter padrão de resultados universais com
pequena margem de erro, ser mais econômicas ou ter melhor
SN e SP que as dosagens já consagradas pelo tempo. Den-
tre as novas frações lipídicas que vêem sendo estudadas
destacam-se os estudos com as ApoA-I e apoB.

Nossos resultados demonstraram que tanto o perfil
lipídico como os demais fatores de risco apresentaram com-
portamentos semelhantes aos encontrados pelos estudos
de Framingham 1,3,4. Em relação às concentrações séricas
das apolipoproteínas estudadas identificam-se também
achados equivalentes às concentrações de outras popula-
ções já estudadas. Quanto ao respectivo comportamento na
presença de DAC, utilizando-se meios estatísticos apro-
priados, constatamos que os pacientes com DAC têm menor
concentração de ApoA-I, enquanto que as concentrações
da ApoB, embora aparentemente maiores no grupo com
DAC, não divergiram estatisticamente do grupo sem DAC.

Sedlis e cols. 41, ao relacionarem DAC com apolipopro-
teínas, encontraram que a relação entre a ApoA-I/ApoB ex-
plica melhor a variação de DAC que a relação LDL/HDL,
baseando-se em um escore que, procurando descrever a ex-
tensão da DAC, tenha encontrada significância. Porém, ao
compararem as concentrações de ApoA-I com e sem DAC,
não foi encontrada significância. A metodologia por eles
empregada, entretanto, diferiu no presente trabalho ao con-

siderar paciente com DAC aqueles com escore >1, ou seja,
pacientes com 25% ou mais de obstrução em pelo menos
uma artéria e sem DAC aqueles de 0 a 24%, que não ganha-
vam nenhum ponto. Isto talvez possa explicar as diferenças
encontradas, já que o nosso trabalho incluiu, como DAC,
apenas os pacientes com 50% ou mais de obstrução em
pelo menos uma artéria e, sem DAC, aqueles que não tinham
nenhum grau de obstrução, em nenhuma artéria.

Em relação a Kwiterovich e cols. 54, que analisaram a re-
lação entre ApoA-I e DAC prematura, foi encontrado asso-
ciação entre ApoA-I e DAC em homens, ApoB e DAC em
mulheres e a relação ApoA-I/ApoB com significância para
ambos os sexos, porém sem relação com a ApoA-I isolada.
Esses autores definiram, como DAC, a presença de obstru-
ção maior que 50% em pelo menos uma artéria, e, como sem
DAC, aqueles com obstrução entre 0 e 49%, podendo, mais
uma vez, explicar as diferenças quanto ao nosso trabalho.

Fijiwara e cols. 57 relacionaram DAC identificada pela
cinecoronariografia com concentrações plasmáticas de
apolipoproteínas, lipídios e insulina em pacientes não diabé-
ticos. Encontraram, baseados em 42 pacientes, que os ní-
veis de ApoA-I e B são as melhores frações lipídicas para
diferenciar pacientes com ou sem DAC. Em relação a ApoA-
I, os resultados foram semelhantes ao nosso estudo, embo-
ra eles considerassem pacientes, com DAC, aqueles com
obstrução de mais de 75% em pelo menos uma artéria e, sem
DAC, aqueles com até 25% de obstrução arterial.

Outros estudos analisaram a relação entre as apolipo-
proteínas e o IAM. Em um estudo prospectivo, com duração
de 8,6 anos, Sigurdson  e cols. 55 analisaram o risco para
IAM em níveis de ApoA-I e ApoB e demais frações lipídi-
cas, concluindo que a ApoA-I, em homens, apresentava-se
como de VPP, de risco igual ao HDL, sendo a associação da
ApoB não significativa estatisticamente. Esse estudo, em-
bora não utilizando achados anatômicos, obteve resultados
comparáveis ao nosso. Rubin 53 e cols., em trabalho experi-
mental, demonstraram que a maior concentração da ApoA
não guardava relação com evento infarto do miocárdio. Em
um outro trabalho, Sewdarsen e cols. 47 encontraram uma as-
sociação que demonstrava que a ApoB é um marcador supe-
rior às demais frações lipídicas para DAC, mas analisaram ape-
nas homens indianos, não diabéticos e normocolesterolê-
micos. Analisando o plasma de 246 pacientes com e sem
IAM, colhido cinco anos antes do evento, Stampfer e cols. 49

encontraram relação entre os altos níveis de ApoB, como fa-
tor de risco, e ApoA-I, como fatores de proteção para IAM,
porém na análise multivariada esta significância desapare-
ceu. Kuyl e Mendelson 56, em trabalho observacional, não
encontraram diferença entre a distribuição das razões entre
HDL/colesterol e ApoA-I/ApoB, concluindo não acrescen-
tar nada à dosagem dessas frações lipídicas.

A análise de SN, SP e VPP da apolipoproteína com as
demais lipoproteínas no nosso estudo demonstrou que
embora a ApoA-I tem SN maior que o CT e que o LDL, mas
SP menor e VPP semelhante; em relação à fração HDL, a
ApoA-I tem maior SN, menor SP e mesmo VPP; em relação à

Tabela VI - Sensibilidades, especificidades e VPP de
acordo com a idade

Idade Sensibilidade Especificidade VPP

 <50 anos
ApoA-I 70% 30% 50
Colesterol 45% 55% 64

50-59 anos
ApoA-I 62% 38% 69
Colesterol 38% 62% 72

60-69 anos
ApoA-I 68% 32% 73
Colesterol 41% 59% 72

> 69 anos
ApoA-I 65% 35% 71
Colesterol 44% 56% 75



Arq Bras Cardiol
volume 72, (nº 6), 1999

Manfroi e cols.
Apolipoproteínas A e B no risco de DAC

661661661661661

VLDL tem maior SN, mesma SP e mesmo VPP e em relação
aos TGL a ApoA-I tem maior SN, menor SP e VPP seme-
lhante (tab. III). Em relação aos preços dos exames, identifi-
camos que o custo da ApoA-I varia de 30,00 a 56,80 reais, do
HDL de 21,30 a 48,00 e o do CT de 8,40 a 9,94 reais.

Considerando-se a pouca vantagem quanto a SN e SP
e VPP da ApoA-I em relação ao CT e o seu alto custo, não
encontramos nenhuma vantagem com fator de identificação
de risco para aterosclerose coronária. Em relação às outras
lipoproteínas, a ApoA-I poderia substituir as frações HDL,
LDL e VLDL por ter maior SN e custos semelhantes.

Baseados na metodologia empregada neste estudo e

considerando suas limitações, podemos concluir que: 1) as
concentrações das ApoA-I e ApoB na população de Porto
Alegre são equivalentes às concentrações identificadas
nas populações de outros centros; 2) os pacientes com co-
ronariopatia obstrutiva têm concentração sérica mais baixa
de ApoA-I do que aqueles com coronárias normais; 3) a do-
sagem da ApoA-I do ponto de vista técnico, não substitui
com vantagens os demais testes já consagrados para a es-
tratificação de risco coronariano e seu custo é bem mais ele-
vado; 4) as concentrações séricas da ApoB não foram dife-
rentes entre os grupos com coronárias normais e portadores
de coronariopatia obstrutiva.
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