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Objetivo - As estatinas mostraram-se seguras e efica-
zes na prevenção secundária da doença arterial corona-
riana, mas permanece desconhecido o nível de prescrição
e os motivos da sua não aderência ao tratamento em mui-
tos centros de atendimento ao coronariopata.

Métodos - Foram analisados 207 pacientes consecu-
tivos com doença arterial coronariana e hipercolestero-
lemia (colesterol total ≥200mg/dl ou LDL-colesterol
≥130mg/dl). A média de idade foi 61,7±10 anos, sendo 111
(53,6%) do sexo masculino e 96 (46,4%) do sexo feminino.
Foram analisados o nível de prescrição e a aderência ao
tratamento com estatinas.

Resultados - As estatinas foram prescritas para 139
(67%) pacientes mas, apenas, 85 (41%) faziam uso da dro-
ga. Apesar de indicada, a estatina não foi prescrita em 68
(33%) pacientes. Em 54 (26%) pacientes não aderentes
às estatinas, 67% não o fizeram devido ao custo elevado
dos medicamentos, 31% por falhas de orientação e apenas
2% por efeitos colaterais. O colesterol total (260,3±42,2
vs 226,4±51,9; p<0,0001) e LDL-colesterol (174,6±38,1
vs 149,6±36,1; p<0,0001) foram menores nos indivíduos
medicados. O HDL-colesterol aumentou de 37,6±9,6 para
41,5±12,9mg/dl (p=0,02) e os triglicérides não se modifi-
caram nos pacientes em uso de estatinas.

Conclusão – A prescrição das estatinas em pacientes
com doença arterial coronariana e dislipidemia é alta,
porém, sua adesão ainda está longe da satisfatória, devido
ao alto custo dos medicamentos. A redução dos níveis do
colesterol total e do LDL-colesterol não atingiram os pre-
conizados pelo Consenso Brasileiro sobre Dislipidemias.
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As doenças crônicas, como a aterosclerose, as dislipi-
demias, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes, neces-
sitam tratamento clínico prolongado e, na maioria dos ca-
sos, por toda a vida. Os portadores dessas doenças têm res-
posta muito boa ao tratamento não farmacológico, em geral,
reorientação alimentar e atividade física adequada. Entre-
tanto, em alguns pacientes, a associação do tratamento
farmacológico faz-se necessária 1,2. A medicação associada
é freqüentemente utilizada por períodos prolongados, quan-
do não são observados efeitos colaterais. Apesar de cien-
tes da importância da medicação prescrita, muitos pacien-
tes não a fazem ou a usam de modo irregular 3-6. Esse com-
portamento é mais evidente nas doenças crônicas citadas
pois, geralmente, não estão associadas a sintomas agudos
limitantes. São doenças que aparecem após período pro-
longado de exposição a influências ambientais nocivas. Es-
se problema é uma realidade nos portadores de doença arte-
rial coronariana pois convivem com um problema crônico,
freqüentemente associado a outros denominados fatores
de risco para a doença arterial coronariana 7,8. Assim, esses
pacientes devem submeter-se a tratamento farmacológico
adequado, muitas vezes utilizando mais de uma medicação.
No entanto, a prescrição pelos médicos e a aderência às me-
dicações nos portadores de doença arterial coronariana,
acompanhados em centros de atendimento terciário são
desconhecidas, bem como os motivos que levam os pacien-
tes à não aderência ao tratamento proposto. Este estudo
selecionou a hipercolesterolemia e o tratamento farmacoló-
gico com as estatinas para analisar o nível de prescrição
pelos médicos e a aderência dos pacientes a esta classe de
medicamentos em um centro de atendimento quaternário em
cardiologia.

Métodos

Foram analisados, prospectivamente, 207 pacientes
consecutivos, do ambulatório do Grupo de Coronariopatias
do InCor - HCFMUSP, com diagnóstico de doença arterial
coronariana e dislipidemia (colesterol total >200mg/dl ou
LDL-colesterol >130mg/dl e triglicérides <400mg/dl), de
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março a junho/98. A idade foi de 28 a 83 (média±SD; 61,7±10)
anos, sendo 111 (53,6%) do sexo masculino e 96 (46,4%) do
sexo feminino. O diagnóstico de doença arterial coronariana
foi obtido angiograficamente, definido por lesões ateros-
cleróticas acima de 50% de obstrução em pelo menos uma
artéria coronária subepicárdica. Foram analisadas as preva-
lências de tabagismo, hipertensão arterial sistêmica (pres-
são arterial diastólica ≥90mmHg) 9 e diabetes (glicemia
≥126mg/dl) 10. Para o diagnóstico de hipercolesterolemia,
optou-se pelos valores de colesterol total ≥200mg/dl ou
LDL-colesterol ≥130mg/dl. A hipercolesterolemia foi o fator
de risco selecionado para o estudo devido: 1) ser uma doen-
ça crônica em que, na grande maioria das vezes, o diagnós-
tico é laboratorial; 2) raramente desencadear sintomas que
possam influenciar na conduta; 3) apresentar mudanças na
conduta que são geralmente feitas por meio de exames de
sangue; 4) responder adequadamente ao tratamento o que
demora algumas semanas; 5) à eficácia e à segurança ao tra-
tamento às estatinas; 6) ao uso regular da medicação  asso-
ciado a reduções significativas do colesterol.

Foram analisados, em seguida, o nível de prescrição e
a aderência às estatinas em indivíduos com indicação às
mesmas de acordo com o Consenso Brasileiro sobre Disli-
pidemias 11. A não aderência foi classificada como: 1) falha
de orientação: quando os pacientes mostravam algum des-
conhecimento da orientação feita pelo médico, como, utilizar
a estatina por apenas um mês, tomar a estatina em dias alter-
nados, parar de tomar após normalização dos níveis séricos
do colesterol, etc.; 2) por efeitos colaterais, considerados
todos aqueles descritos para a medicação; 3) não utilização
da medicação, apesar de prescrita pelo médico. Nesse caso
foram questionados os motivos.

Os níveis séricos dos triglicérides, colesterol total e as
frações HDL-colesterol e LDL-colesterol foram analisados
em todos os pacientes antes e após, média de 6,1±1,4 meses,
da prescrição ou não das estatinas.

A análise estatística utilizou-se do teste do chi-quadra-
do para variáveis categóricas e do teste t-Student para análise
das frações que compõem o perfil lipídico. Foram considera-
dos estatisticamente significativos valores de p<0,05.

Resultados

As características clínicas dos pacientes encontram-
se na tabela I. A prescrição das estatinas pelos médicos
ocorreu em 139 (67%) pacientes. A sinvastatina, a atorvas-
tatina e a pravastatina foram prescritas, respectivamente,
em 72%, 21% e 7% dos pacientes. Dos pacientes que rece-
beram a prescrição, 85 (41%) faziam uso regular da medica-
ção, enquanto que os demais 122 (59%) não faziam uso da
medicação ou a usavam de modo irregular. Em 68 (33%) dos
pacientes, apesar de indicada, a estatina não foi prescrita. O
uso irregular da medicação foi observado em 54 (26%) dos
pacientes (fig. 1). Nesses pacientes, o preço da medicação
foi o principal responsável, 36 (67%) dos pacientes, pela uti-
lização irregular da medicação, em 17 (31%) por falhas de
orientação e efeitos colaterais foram observados em um

(2%) paciente que referiu mialgia. Observou-se redução do
colesterol total de 260,3±42,2 para 226,4±51,9mg/dl (p<0,0-
001) e do LDL-colesterol de 174,6±38,1 para 149,6±36,1mg/dl
(p<0,0001) nos pacientes em uso regular das estatinas. O
HDL-colesterol aumentou de 37,6±9,6 para 41,5±12,9mg/dl
(p=0,02) e os triglicérides não se modificaram nos pacientes
em uso de estatinas. Os níveis séricos de triglicérides, co-
lesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol foram seme-
lhantes no grupo de pacientes que não faziam uso ou faziam
uso irregular da medicação (tab. II).

Discussão

A prescrição das estatinas, no tratamento da hiperco-

Tabela I - Características clínicas dos pacientes aderentes e não
aderentes às estatinas

N (207) Aderentes (85) Não Aderentes (122)

Idade (anos) 60,4±9,8 61±11
Sexo (M/F)* 36 / 33 74 / 64
Tabagismo 27 (32%) 43 (35%)
HAS 44 (52%) 61 (50%)
Diabetes mellitus 15 (17%) 19 (16%)
Triglicérides (mg/dl) 222,1±58,2 232±64,4
Colesterol total (mg/dl) 260,3±42,2 245,6±55,3
HDL-colesterol (mg/dl) 37,6±9,6 38,3±8,6
LDL-colesterol (mg/dl) 174,6±38,1 176,2±31

* M- masculino; F- feminino; HAS- hipertensão arterial sistêmica.

Tabela II - Perfil lipídico dos pacientes aderentes ou não às
estatinas

Aderentes (N=85)
Inicial Final p

Triglicérides (mg/dl) 222,1±58,2 218,2±48,6 0,636
Colesterol total (mg/dl) 260,3±42,2 226,4±51,9 <0,0001
HDL-colesterol (mg/dl) 37,6±9,6 41,5±12,9 0,027
LDL-colesterol (mg/dl) 174,6±38,1 149,6±36,1 <0,0001

Não Aderentes (N=122)
Triglicérides (mg/dl) 232±55,3 229±72,5 0,717
Colesterol total (mg/dl) 245,6±55,3 246,3±49 0,917
HDL (mg/dl) 38,3±8,6 38,6±10,1 0,803
LDL (mg/dl) 176,2±31 179,4±39,2 0,480

Fig. 1 - Motivos da não aderência dos pacientes às estatinas.
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lesterolemia, ocorreu em quase 70% dos pacientes com do-
ença arterial coronariana, mostrando a conscientização dos
médicos envolvidos no atendimento, em relação ao controle
desse fator de risco, selecionado para análise de aderência
neste estudo. Porém, para um número significativo de paci-
entes, essa conscientização não foi transmitida adequada-
mente. Essa informação deve ser melhor detalhada para o
paciente pelo profissional da saúde, não necessariamente
pelo médico. Enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos são
exemplos de profissionais da saúde que também podem
transmitir adequadamente informações para melhorar a ade-
rência do paciente no controle dos fatores de risco 12,13. Isso
por que as doenças crônicas estão associadas a variáveis
mais complexas que interferem na aderência dos pacientes
ao tratamento, e são, geralmente, dúvidas dos pacientes em
relação ao entendimento pessoal do significado da doença
coronariana, dos fatores de risco, à necessidade do trata-
mento prolongado, do custo-benefício do tratamento, etc.
A falta de informação favorece a não aderência do paciente
ao tratamento e pode, inclusive, estimulá-lo a terapêuticas
não convencionais ou não baseadas em evidências clíni-
cas. Para evitar esses problemas, as informações transmiti-
das aos pacientes devem ser claras e objetivas, o que nem
sempre é possível para o médico. As razões dessa situação
transcendem a linguagem científica e a relação médico-paci-
ente, essa última cada vez mais comprometida pelo mercado
de trabalho a que o médico está ligado atualmente. Nesse
estudo, a não aderência pelo paciente devido aos efeitos
colaterais foi muito baixa e semelhante à prevalência obser-
vada em alguns estudos multicêntricos. Sabe-se que as es-
tatinas são eficazes e seguras. Os efeitos colaterais mais fre-
qüentes são o aumento das enzimas hepáticas e a mialgia 14.
Porém, neste estudo, o fator mais importante da não aderên-
cia do paciente foi o preço das estatinas, problema também
observado em outros países 15-17. Esse dado é extremamente
relevante, pois sabe-se que o uso dessas medicações reduz
a prevalência de novos eventos cardiovasculares, tanto na
prevenção primária como na secundária 18. Nos pacientes
com doença arterial coronariana, propõe-se uma redução
ainda maior dos níveis séricos do LDL-colesterol, para me-
nos de 100mg/dl 11. Sabe-se, também, que no paciente com
doença arterial coronariana estável, além das estatinas, o
ácido acetilsalicílico e o beta-bloqueador são outras medica-
ções que reduzem a morbidade e a mortalidade, e tendo es-

sas últimas medicações preços muito mais acessíveis para a
nossa população, alcançam melhor aderência. Para que a
prescrição dessa tríade de medicamentos se torne realidade,
é necessária discussão urgente sobre o preço das estatinas.
Problema importante de saúde pública pois, as doenças
cardiovasculares, doença isquêmica do coração e acidente
vascular cerebral são as principais causas de morte na popu-
lação brasileira.

A aderência ou não ao tratamento depende de vários
fatores relacionados ou não à vontade do paciente. Um des-
ses fatores de não aderência é a comunicação inadequada
entre os profissionais da saúde e o paciente, fazendo com
que ele seja incapaz de seguir as recomendações médicas,
fato mais evidente em pacientes idosos ou pouco alfabetiza-
dos 19, embora o principal fator limitante do uso crônico e a
longo prazo seja o custo do medicamento.

Importante também observar que, apesar da redução
nos níveis séricos do colesterol e do LDL-colesterol, não
foram atingidos, em média, os níveis séricos preconizados
pelo Consenso Brasileiro sobre Dislipidemias. Atingir es-
sas metas a longo prazo significaria menor morbidade e
mortalidade por doenças cardiovasculares na população
estudada.

A não seleção de outros fatores de risco para o estu-
do, como a hipertensão arterial e diabetes, deveu-se ao fato
de serem doenças potencialmente instáveis, que poderiam
requerer alterações ou mudanças dos medicamentos e, por-
tanto, mais efeitos colaterais e menor aderência. A análise
global da aderência, do ponto de vista médico e sócio-eco-
nômico, estaria comprometida.

Em conclusão, a prevalência da prescrição das estati-
nas em pacientes com doença arterial coronariana e dislipi-
demia é alta, sugerindo o reconhecimento, por parte da co-
munidade médica envolvida, da eficácia da droga. Apesar
da alta prescrição de estatinas, sua adesão ainda está longe
da satisfatória, principalmente em função do alto custo dos
medicamentos. Da mesma forma, a redução dos níveis do
colesterol total e do LDL-colesterol não atingiram os preco-
nizados pelos consensos de dislipidemia.
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