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Introdução

A avaliação e acompanhamento de pacientes após
infarto agudo do miocárdio tem por finalidade identificar
características de risco para desenvolvimento subseqüente
de eventos isquêmicos, fatores de risco para progressão da
aterosclerose, e o uso de medidas farmacológicas e não-
farmacológicas que favoreçam o seu prognóstico.

1-Estratificação do risco

Dentre os sobreviventes da fase aguda do infarto,
distinguem-se pacientes com faixas variadas de risco para
subseqüentes complicações e sua adequada caracterização
oferece a oportunidade de aplicação de recursos terapêu-
ticos específicos que podem modificar favoravelmente o seu
prognóstico.

Há dentre esses os de alto risco imediato, como os  pa-
cientes com infarto do miocárdio que cursam com insufi-
ciência cardíaca, angina recorrente, ou arritmias graves e
são de alto risco para reinfarto, angina refratária e morte car-
díaca. Nesses pacientes há necessidade reconhecida de
realização de cinecoronariografia, com vistas a procedimen-
tos subseqüentes de revascularização.

Por outro lado, dentre os pacientes recuperados de
IAM, mesmo sem as complicações apontadas, e sem o alto
risco imediato, persistem, ainda assim, indivíduos potencial-
mente de risco para novos eventos cardiovasculares duran-
te o seu acompanhamento ambulatorial. São os doentes com
isquemia residual, disfunção ventricular, arritmias ventricu-
lares ou trombose cavitária.

Nesses, a avaliação de risco pode ser feita por:  identi-
ficação de indicadores clínicos, testes indicativos de pre-
sença de isquemia residual, cinecoronariografia, avaliação
de disfunção ventricular, arritmogenicidade de trombose in-
tracavitária

1.I-Indicadores clínicos de alto risco imediato.

Procedimento Grau de recomendação Nível de Evidência

Cinecoronariografia A 1

A presença de alguns indicadores clínicos de risco é
suficiente para caracterizar a necessidade imediata de reali-
zação de cinecoronariografia , visando à possibilidade de
procedimentos subseqüentes de revascularização.

O quadro 1 apresenta esses indicadores:

Quadro I

1 - Choque cardiogênico
2 - Insuficiência cardíaca,
3 - Angina após infarto, reinfarto,
4 - Infarto anterior extenso,
5 - Aparecimento ou agravamento de sopros,
6 - Arritmias graves persistentes

Nesses casos a indicação de cinecoronariografia pre-
coce se impõe.

O choque cardiogênico e a insuficiência cardíaca,
mesmo que controlada, representam os mais fortes marca-
dores de risco para esses pacientes.  Isquemia miocárdica
espontânea, que se apresenta como angina recorrente ou
reinfarto, da mesma forma confere risco acentuado.

O infarto anterior extenso associa-se por si mesmo a
comprometimento maior da função de VE, além de acarretar
o aparecimento de alterações eletrocardiográficas que difi-
cultam interpretação do teste ergométrico.

Comprometimento do músculo papilar ou rotura do septo
interventricular são situações que demandam medidas mais
imediatas, assim como a existência de arritmias persistentes
como TV sustentada ou não-sustentada e FA, que geralmente
se correlacionam a grave comprometimento ventricular.

Outras situações clínicas de risco reconhecido alertam
para a necessidade de atenção mais detalhada no acompa-
nhamento subseqüente, embora não necessariamente exi-
gindo realização incondicional de cinecoronariografia. São
elas: idade > 70 anos, sexo feminino, infarto de VD, e condi-
ções mórbidas associadas, tais como diabetes mellitus, hi-
pertensão arterial grave, infarto prévio do miocárdio, e his-
tória familiar de doença coronária prematura ou morte súbita.

1.II -Diagnóstico de isquemia residual

Avaliação de isquemia residual

Procedimento Grau de Nível de
recomendação evidência

Teste ergométrico B1 1
Eletrocardiografia dinâmica B2 3
Cintilografia de perfusão miocárdica B2 2
Eco de estresse B2 2

Os métodos mais comumente utilizados para verifica-
ção de isquemia são:

- Teste  ergométrico
- Eletrocardiografia dinâmica
- Cintilografia de perfusão miocárdica
- Ecocardiografia de estresse

Avaliação  e tratamento após a fase aguda e após a alta hospitalar

Avaliação e acompanhamento do paciente após o infarto.
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II.1 - Teste ergométrico

O TE de baixa carga, freqüência - limitado, < 130 bat/
min, é realizado imediatamente antes da alta hospitalar e, além
de auxiliar na programação de reabilitação e de realização de
tarefas do dia a dia, tem reconhecido valor prognóstico; os
testes positivos associam-se à maior incidência de eventos
coronários em 1 ano, quando comparados aos TE negativos.

Sua negatividade implica repetição do exame em perío-
do mais tardio.

Por outro lado, o teste de esforço máximo pode ser rea-
lizado a partir da quarta semana de evolução e tem a vanta-
gem de aumentar a sensibilidade do método, apesar de re-
tardar a identificação do risco.

As principais alterações ao TE indicativas de maior ris-
co são:

1 - trabalho < 5 METS;
2 - desnivelamento de ST > de 1mm, especialmente se

associado a sintomas ou em baixa carga;
3 - resposta de PA inadequada (PAS max <110mmHg

ou aumento <30mmHg em relação ao repouso);
Essas alterações implicam indicação de estudo coro-

nariográfico.
Outras alterações menos padronizadas são: deficit

cronotrópico, número de derivações acometidas, extra-
sístoles ventriculares repetitivas.

II-2. Eletrocardiografia dinâmica

A ECGD não é exame prioritário no período imediato
após o IAM.  Entretanto, a ECGD na época da alta hospitalar
tem sido de especial valia na identificação da isquemia si-
lenciosa nos pacientes com IAM incapazes de realizar es-
forço físico; nesses doentes, o diagnóstico de isquemia às
atividades habituais associa-se à elevada incidência de
eventos coronários. Assim como o TE, a ECGD pode ser re-
petida a partir da quarta semana após IAM, quando o paci-
ente retorna à plena atividade.

Alterações à ECGD indicativas de maior risco: depres-
são de ST > -2mm; isquemia silenciosa com duração >
60min/24 hs e > 6 episódios isquêmicos/24 horas.

Por outro lado, há dados atuais que sugerem que a
redução da variabilidade da freqüência cardíaca após o IAM
pode ser um preditor de morte súbita. Pacientes na fase
hospitalar do IAM com variabilidade de freqüência cardíaca
< 50ms apresentam mortalidade 5,3 vezes maior que a en-
contrada nos doentes com variabilidade > 100ms.

II-3 - Medicina nuclear

Os estudos de perfusão (com tálio-201 ou tecnécio-
99m SESTAMIBI) têm sido extremamente úteis na estratifi-
cação do risco após o infarto, pois através deles se diag-
nosticam alterações de perfusão transitórias durante o es-
forço ou durante manobras provocativas de isquemia (ad-
ministração de dipiridamol ou adenosina). Desse modo, há
identificação de miocárdio viável em sofrimento isquêmico.

Os resultados do tálio-dipiridamol são superponíveis
aos do tálio-esforço; em mulheres, prefere-se o tecnécio,
que evita a atenuação das imagens pelo tecido mamário, o
que pode ocorrer com o uso do tálio. Estudos em pacientes
na segunda semana após o IAM através do teste de esforço
com tálio mostraram que os pacientes com redistribuição
do radioisótopo, ou seja, com áreas de hipoperfusão transi-
tória, têm incidência significativamente maior de eventos
cardíacos quando comparados aos indivíduos sem redistri-
buição, independente da presença de angina ou alterações
eletrocardiográficas. Consideram-se alterações indicativas
de maior risco: hipoperfusão a cargas baixas; aumento da
captação pulmonar; defeitos múltiplos de perfusão; aumen-
to da imagem cardíaca.

Devido ao alto custo, os exames com cintilografia são
indicados apenas para os pacientes nos quais há dificulda-
des para a interpretação adequada do eletrocardiograma de
esforço : presença de desnivelamentos significativos de ST
durante manobras respiratórias e alterações posturais;  so-
brecarga ventricular esquerda acentuada; bloqueios de
ramo; presença de áreas extensas eletricamente inativas;
uso permanente de drogas que alteram a repolarização
ventricular ou dificultam a interpretação eletrocardiográfica
(digitálicos, betabloqueadores, antiarritmicos, antidepres-
sivos); moléstias cardíacas e não-cardíacas associadas a
alterações eletrocardiográficas basais.

II-4 – Ecocardiografia de estresse

O ecocardiograma-padrão deverá ser realizado em to-
dos os pacientes infartados.  Esse método permite avaliar,
antes de alta hospitalar, a função ventricular esquerda e a
contratilidade regional.

O ecocardiograma de estresse permite, além da avalia-
ção da FE, verificação das  anormalidades regionais transi-
tórias da contração observadas durante o estresse. Dentre
as formas de estresse a que se submetem os pacientes se
destacam o próprio exercício físico e, nessa situação pós-
infarto, o estresse farmacológico, principalmente  aquele
realizado pela administração de dobutamina ou dipiridamol.
Têm sido consideradas respostas indicativas de maior ris-
co: a incapacidade de aumentar ou a diminuição da FE > 5%
ao esforço e defeitos regionais de contração durante o
estresse. Em particular, as doses iniciais de dobutamina (5 a
10µg/kg/min) podem induzir melhora na contração segmen-
tar de áreas acinéticas ou discinéticas, identificando viabili-
dade miocárdica pós-IAM.

Esse exame deve ser realizado na época da alta hospi-
talar, pois exames muito precoces podem superestimar a área
e o grau de disfunção ventricular, pela presença de miocár-
dio “atordoado”.

O  eco de estresse com o propósito de revelar isquemia
residual está indicado quando há dificuldades para a inter-
pretação adequada do eletrocardiograma de esforço e dis-
puta a preferência com a cintilografia de acordo com a dispo-
nibilidade e custos dos métodos.
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ção ventricular quando existem sinais evidentes de conges-
tão pulmonar, ao exame clínico ou ao exame radiológico de
tórax, ou quando da  presença de galope à  ausculta cardía-
ca. O exame radiológico tem grande utilidade no acompa-
nhamento diário do estado de congestão pulmonar.

Geralmente há uma correlação entre a extensão de altera-
ções eletrocardiográficas e a presença de disfunção ventricular.

Ocasionalmente, mesmo inexistindo tais achados,
disfunção ventricular pode estar presente tornando-se,
por isso, a procura sistematizada da mesma uma prática
obrigatória.

Os principais métodos de avaliação de disfunção de
ventrículo esquerdo incluem:

Avaliação da Disfunção de VE

Procedimento Grau de recomendação Nível de evidência

Ecocardiografia A 1
Medicina nuclear A 1
Teste de esforço B2 2
Estudo hemodinâmico invasivo A 1
e angiocardiografia

IV.2 - Ecocardiografia

A ecocardiografia é exame de eleição para a avaliação
inicial da extensão do IAM e, conseqüentemente, da contra-
tilidade global e segmentar do miocárdio no paciente
infartado.

Apesar de algumas regiões analisadas como hipocon-
tráteis e até acinéticas poderem apresentar  viabilidade, os
achados da ecocardiografia são preditores de complicação,
precoce e tardia, bem como de mortalidade. Esse exame tam-
bém está indicado na avaliação de pacientes com suspeita
de complicações mecânicas.

IV.3 - Medicina nuclear

A medicina nuclear permite avaliação não só da fun-
ção ventricular, através da análise da contração global e
segmentar com ventriculografia radioisotópica, como estu-
do da perfusão do músculo cardíaco. Pacientes que apre-
sentem disfunção ventricular importante (FEVE < 40%) e
áreas isquêmicas significativas deverão ser avaliados inva-
sivamente com cinecoronariografia.  Devido ao seu alto
custo, com finalidade de avaliação de função ventricular,
esse exame fica reservado para os casos em que o exame
ecocardiográfico não seja satisfatório. O mesmo se diga em
relação ao emprego de ressonância magnética para essa fi-
nalidade.

IV.4 - Teste de esforço

Os pacientes com boa evolução intra-hospitalar pode-
rão ser avaliados de maneira não-invasiva por  teste ergo-
métrico no período pós-IAM. Além dos sinais de isquemia
no traçado eletrocardiográfico, a avaliação do tempo de

1.III- Cinecoronariografia

Procedimento Grau de recomendação Nível de evidência

Cinecoronariografia B1 1

A cinecoronariografia permite avaliação detalhada de
aspectos anatômicos da árvore coronária e, dessa forma, é
indispensável ao planejamento de procedimentos de revas-
cularização miocárdica.

Além disso, permite no mesmo procedimento medidas
hemodinâmicas e realização da ventriculografia.

Quando o paciente se submete a procedimentos de
revascularização primária na fase aguda do IAM, sua reali-
zação se faz nas primeiras horas do infarto.

Nos demais pacientes,  à luz de  evidências recentes,  o
seu emprego mais adequado é na avaliação de casos com-
plicados ou de risco mais elevado de acordo com a estratifi-
cação já discutida, resumida no algoritmo X.

Admite-se, no entanto,  que essa rotina de utilização
da cinecoronariografia possa ter variações na escala de
priorização de estratificação de acordo com as característi-
cas do Serviço, havendo aqueles que a identificam como
um exame  mais custo-efetivo nessa estratificação.

1.IV- Avaliação da disfunção de VE

IV.1- Quadro clínico

O quadro clínico pode permitir diagnóstico de disfun-

Algoritmo para avaliação de isquemia
residual pós-IAM
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exercício realizado e o comportamento da pressão arterial
fornecem dados importantes sobre isquemia e função
ventricular. Capacidade funcional <5MET’s e queda da
pressão arterial no exercício são sinais de pior prognóstico
e indicam necessidade de avaliação invasiva com cinecoro-
nariografia.

1.V- Avaliação do Paciente com Trombo de
Ventrículo Esquerdo

Avaliação e tratamento da  trombose de VE

Procedimento Grau de Nível de
recomendação evidência

Ecocardiografia A 1
Tratamento com heparina e cumarínico
Trombo com característica emboligênica A 1
Qualquer trombo B1 2
IAM anterior extenso B1 2

O trombo mural ventricular que se forma durante a pri-
meira semana, na área inflamatória do IAM, ocorre em apro-
ximadamente 20% dos casos, sendo  a  maior incidência
(40%) nos infartos localizados na parede anterior e acome-
tendo a ponta. São raros na parede inferior e nos sem onda
“Q”. Os infartos extensos septais poderão ocasionar trom-
bos em ambos os ventrículos. Nas necropsias de infartados
é encontrado em 44% dos casos, sendo reconhecidos sítios
de tromboembolismo em 50% deles.

Os trombos que se desenvolvem nas primeiras 72 horas
têm pior prognóstico, com alta incidência de complicações
(taquicardia ventricular, reinfarto e choque cardiogênico).

 O tromboembolismo é detectado em 4% a 10% dos pa-
cientes com IAM que apresentam trombos intracardíacos.
Os pacientes com infarto anterior acometendo a ponta têm
risco 5 vezes maior de desenvolver eventos embólicos,
quando detectamos trombos murais na área do infarto.

O ecocardiograma bidimensional é a técnica que mais e
melhor diagnostica a presença de trombos intracavitários,
com sensibilidade de 92% e especificidade de 88%. Os trom-
bos protusos e  com grande mobilidade dentro da cavidade
cardíaca, e aqueles constituídos  por múltiplas camadas e
contíguos a áreas acinéticas ou hipocinéticas são os que
apresentam maior propensão ao embolismo.  A tomografia
computadorizada e, mais recentemente, a ressonância nu-
clear magnética também são capazes de evidenciar com
grande acurácia esses trombos.

A anticoagulação sistêmica com heparina  (endoveno-
sa - mantendo o PTT 1,5 a 2 vezes o controle) seguida do
emprego da warfarina por 3 a 6 meses (mantendo o INR entre
1,5 a 3), reduz significativamente a incidência do tromboem-
bolismo e deve ser empregada em todos os pacientes com
demonstração ecocardiográfica de trombose intracavitária.

Em casos de IAM anterior extenso, dada a considerá-
vel probabilidade de desenvolvimento de tromboembolis-
mo, aceita-se como recomendação razoável o emprego de
anticoagulante, mesmo na ausência de demonstração de
trombose intracavitária.

A aspirina não é capaz de afetar o tamanho do trombo,
apenas previne a deposição de plaquetas na sua  superfície,
impedindo seu aumento.

Independente da terapêutica seguida, em 20% dos ca-
sos ocorre regressão precoce e espontânea do trombo.

Nos casos com trombos detectados no IAM da pare-
de anterior, a terapia com trombolíticos e aspirina, sem admi-
nistração de warfarina, produziu a resolução espontânea
dos trombos em 82% dos casos.

1.VI - Avaliação de arritmias após o infarto

Avaliação do paciente com arritmia

Procedimento Grau de Nível de
recomendação Evidência

Eletrocardiografia dinâmica A 2
ECG de alta resolução (ECGAR) B2 3
Estudo eletrofisiológico invasivo (EEF) B2 2

As arritmias cardíacas são freqüentes após o infarto,
principalmente na fase aguda do mesmo. Assim, as extra-
sístoles ventriculares ocorrem em praticamente 100% dos
paciente com IAM.  Todavia, existem aquelas que consti-
tuem arritmias de risco e devem ser identificadas adequada-
mente, sempre dentro do contexto clínico evolutivo do
IAM, pois muitas delas exprimem o prejuizo miocárdico re-
sultante do infarto.

A avaliação de arritmias após o IAM é feita habitual-
mente levando-se em conta a evolução clínica e o ECG. O
Holter, o ECGAR e o EEP (estudo eletrofisiológico invasi-
vo) podem ser utilizados por razões bem definidas.

VI.1 - Avaliação clínica

A evolução clínica do paciente com arritmias é o primei-
ro fator de caracterização do risco da arritmia. A avaliação
do paciente com arritmia deverá considerar os preditores
independentes de prognóstico já considerados: extensão
da doença coronária, isquemia miocárdica residual,  grau de
disfunção ventricular (estabelecido pela clínica e pelos mé-
todos de avaliação dessa função), presença de pré-síncope
e síncope, pacientes ressuscitados por TV/FV, além das pri-
meiras 24 horas do IAM.

Há clara correlação entre gravidade da arritmia e a dis-
função ventricular. Assim deve-se começar a investigação
pela avaliação do grau de comprometimento da função ven-
tricular.

A localização eletrocardiográfica do infarto tem impor-
tância. Os infartos inferiores geralmente evoluem com arrit-
mias menos expressivas e na sua maioria transitórias.  Já nos
infartos mais extensos (como são habitualmente os de pare-
de anterior), pela maior extensão da área de infarto, as arrit-
mias têm prognóstico pior e, com maior freqüencia, desen-
volvem taquiarritmias (supraventriculares ou ventriculares)
não-sustentadas e sustentadas que são mal toleradas, por
ocorrerem em ventrículos mais cromprometidos.
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VI.2 - O ECG-padrão na avaliação de arritmias

As arritmias que podem acompanhar o IAM podem
ser: b-1) supraventriculares (extra-sístoles supraventricula-
res, taquiarritmias supraventriculares, incluindo-se aqui,
particularmente, a fibrilação atrial),  b-2)ventriculares (extra-
sístoles e taquicardias ventriculares); e b-3) os bloqueios
intra e atrioventriculares.

b-1) arritmias supraventriculares:
As extra-sístoles supraventriculares isoladas e em pa-

res não justificam avaliação adicional. Já as taquicardias
atriais, flutter atrial e, especialmente, a fibrilação atrial envol-
vem prognóstico pior, porque habitualmente acompanham
a disfunção ventricular mais acentuada.

b-2) arritmias ventriculares
Embora extra-sístoles isoladas sejam freqüentes, as

arritmias ventriculares de maior importância são as TV sus-
tentadas e as não-sustentadas.

A época do aparecimento dessas arritmias no quadro
evolutivo do IAM é de grande importância, pois carrega
uma correlação prognóstica definida. Assim, arritmias ven-
triculares, mesmo que expressivas,  nas primeiras 48 horas
do IAM, notadamente sem disfunção ventricular importan-
te, têm bom prognóstico. Já aquelas posteriores a esse
período têm prognóstico pior e estão geralmente associa-
das com o maior comprometimento da função ventricular.

b-3) a Os bloqueios intraventriculares e atrioventri-
culares.

Nos infartos de parede anterior, traduzem a maior mas-
sa infartada e tendem a ser definitivos, podendo haver evo-
lução para BAVT, necessitando de eventual implante de
marca-passo.

A dispersão do QT é outro fator é outra medida que po-
de ser feita com o ECG, preferentemente com a medida simul-
tânea das 12 derivações.  É  provavelmente importante, mas
ainda necessita de estudos para definir melhor seu papel.

c) Métodos auxiliares na investigação diagnóstica de
arritmias pós-infarto:

Incluem o Holter, o ECG de alta resolução (ECG AR) e o
EEF.

VI.3 - O Holter

O Holter fornecerá informações quanto à prevalência
da arritmia, sua eventual correlação com sintomas (palpita-
ções, dor precordial, pré-síncope e síncope), período de
ocorrência (diurno, noturno, relação com atividades) e ava-
liação do grau de comprometimento do sistema nervoso
autônomo.

Não é, todavia, um exame que  identifica isoladamente
os pacientes de risco, pela transitoriedade das arritmias e
pela variação de sua expressão temporal, e por isso não é um
exame para emprego indiscriminado.

Está indicado para o esclarecimento de sintomas como
palpitações ou síncope e nos pacientes com disfunção ven-
tricular importante. Isso não apenas por  sua boa correlação

com a ocorrência de eventos isquêmicos ou arrítmicos,
como também  pelo  alto valor discriminatório da  variabilida-
de da freqüência cardíaca, que pode ser avaliada pelo mé-
todo. Uma depressão importante da atividade vagal, tra-
duzida por uma diminuição  da variabilidade (valores meno-
res que 50 ms), indica pacientes de maior risco.

VI.4 - ECG de alta resolução (ECGAR)

O ECGAR tem um papel adicional, isolado, ainda por
definir. A presença de potenciais tardios identificará aque-
les pacientes nos quais poderá ser reproduzida uma taqui-
cardia ventricular sustentada à estimulação elétrica progra-
mada no laboratório de eletrofisiologia.

O maior mérito desse exame é seu valor prognóstico
negativo (95% no pós-IAM), pois a ausência  de potenciais
tardios identificará um paciente de bom prognóstico. A
acurácia preditiva positiva desse achado ao ECGAR é de
apenas 20% e, necessariamente, não identifica um paciente
de alto risco.

O teste é mais sensível nos infartos inferiores do que
nos anteriores e, quando solicitado, deverá sê-lo após a pri-
meira semana do episódio agudo.

VI.5 - Estudo eletrofisiológico invasivo (EEF)

O estudo eletrofisiológico invasivo (EEF) está indica-
do para todo paciente pós-IAM  com taquicardia ventricular
sustentada antes da alta hospitalar, bem como para aqueles
com taquicardia ventricular não-sustentada e com fração de
ejeção menor que 40%. O mesmo deve ser feito para pacien-
tes com síncope, pré-síncope pós-IAM, de natureza não
claramente definida. Há dados suficientes na literatura para
definir essa conduta, pois o EEF poderá não só identificar
os candidatos ao implante de cardioversordesfibrilador
implantável, como aqueles que se poderiam beneficiar da
ablação por cateter.

VII- Pericardite pós-IAM ou pericardite de
Dressler

Essa pericardite decorre de um processo de auto-imu-
nidade, e por isso o quadro surge a partir da segunda sema-
na do IAM, podendo ocorrer até 2 anos após o episódio
agudo. Associa-se com freqüência a derrame pleural. Sua
incidência tem se tornado cada vez mais rara na era pós-
trombólise.

O quadro é de dor pleuropericárdica, com febre, e oca-
sional dispnéia.

Seu diagnóstico se baseia na demonstração de atrito
pericárdico, ocasionalmente com achados radiológicos de
aumento de área cardíaca e/ou derrame pleural, e ecocardio-
grama com coleção líquida, de quantidade variável, porém
geralmente pequena. Leucocitose em sangue periférico, ao
lado de outros indicativos de reação de fase aguda do soro,
podem ser evidenciados. O exame do líquido pericárdico
revela exsudato estéril.
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Aspirina, nas doses de 500  a 650mg mg de 6/6h, é o
tratamento de escolha.

Indometacina 50mg 2 a 3 vezes ao dia é uma alternativa útil.
Em casos mais refratários, corticosteróides podem ser

empregados.
Raramente há a necessidade de punção pericárdica

para alívio sintomático.

2 - Tratamento medicamentoso (avaliação
dos fármacos utilizados)

Antiplaquetários

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Aspirina A 1
Triflusal,clopidogrel/ticlopidina/ B2 3
outros antiplaquetários
Bloqueadores GP IIb/IIIa C 1

2a - Aspirina e outros agentes antitrombóticos

Aspirina
A aspirina inativa irreversivelmente a enzima ciclooxi-

genase da plaqueta, inibindo a agregação causada pelo
tromboxano A2, mas não previne a  causada pelo fator
ativador das plaquetas, trombina, catecolaminas, ADP,
serotonina ou tensão de cisalhamento.

As plaquetas têm reconhecido papel tanto no apareci-
mento de quadros agudos de isquemia como também na
própria progressão da doença.

Estudos randomizados, dentre os quais se destaca o
ISIS-2, dão-nos evidências consistentes dos benefícios da
aspirina na fase aguda do IAM, isoladamente ou em asso-
ciação com fibrinolítico, e que se estendem ao acompanha-
mento a longo prazo. Metanálises desses estudos confir-
mam sobejamente essa observação

O consenso atual é que, exceto em pacientes com clara
contra-indicação, a aspirina deve ser administrada a todos
os pacientes com IAM, precocemente,  e continuada indefi-
nidamente.

A dose recomendada é 200 mg/dia, em média, variando
de 80 a  eventualmente 325 mg.

A aspirina é contra-indicada em pacientes com hiper-
sensibilidade (reações alérgicas) a salicilatos, hemorragia
digestiva e diátese hemorrágica, e tem contra-indicação re-
lativa em pacientes com gastrite ou úlcera gastroduodenal
prévia, devendo seu uso ser cauteloso e associado à raniti-
dina, ao omeprazol ou similar.

Outros antiplaquetários
Na impossibilidade absoluta de uso de aas, indicam-se

outros antiplaquetários, em ordem decrescente de avalia-
ção: triflusal ticlopidina, clopidogrel, trapidil, podendo ser
opções ao seu emprego. Registre-se que no contexto de
IAM apenas o triflusal foi recentemente avaliado.

Os estudos preliminares sobre o emprego via oral dos
antagonistas dos receptores GP IIb/IIIa após IAM não
mostraram resultados significativos.

Anticoagulantes
Em relação aos anticoagulantes, não há indicação

para seu uso rotineiro após IAM. O emprego desses fárma-
cos está indicado para pacientes com fibrilação atrial persis-
tente, eventos tromboembólicos e trombo intracavitário. A
indicação é relativa em presença de infarto extenso, com
anormalidade importante da motilidade parietal e disfunção
ventricular esquerda avançada.

2b - Bloqueadores betaadrenérgicos

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Betabloqueadores (s/ trombolítico) A 1
(c/ trombolítico) B1 3

A estimulação simpática e neuroendócrina no coração
isquêmico desempenha papel importante na progressão da
disfunção ventricular esquerda. Adicionalmente, o aumen-
to da atividade simpática levando ao aumento do consumo
de oxigênio, com agravamento de isquemia e o potencial de-
senvolvimento de arritmias ventriculares malignas, determi-
nam o risco de mortalidade no paciente portador de cardio-
miopatia isquêmica.

Os betabloqueadores são fármacos que reduzem a fre-
qüência cardíaca, a pressão arterial e o inotropismo, atuan-
do sinergicamente na diminuição do consumo de oxigênio
no miocárdio. Ao lado dessas ações, promove melhoria da
perfusão miocárdica (aumenta o fluxo subendocárdico e das
colaterais). Essas ações são responsáveis por reduzir a taxa
de rotura cardíaca, limitar o tamanho do IAM e melhorar a
função cardíaca e diminuir a mortalidade precoce e tardia. As
ações antiarrítmicas dos betabloqueadores são importantes
na fase aguda do IAM. Os mecanismos envolvidos atuam
impedindo  a hiperestimulação dos receptores B1 e da dimi-
nuição da liberação de ácidos graxos, produzidos pela esti-
mulação adrenérgica na fase aguda do IAM.

O benefício do bloqueio betaadrenérgico em prevenir
a morte súbita e em reduzir a mortalidade cardíaca total foi
inicialmente observada no ensaio clínico norueguês utili-
zando o timolol. Resultados semelhantes foram observados
em dois outros grandes ensaios clínicos controlados com
propranolol e metropolol, o Beta Blocker Heart Attack Trial
(BHAT) e o Göteborg Trial, respectivamente. Nesses três
ensaios clínicos a morte súbita e a mortalidade cardíaca total
foram reduzidas em torno da metade ou de um terço, respec-
tivamente.

É consensual no momento a utilização de betablo-
queadores em todos os pacientes infartados, e por tempo
indeterminado, exceto nos casos de contra-indicação.

O uso de betabloqueadores se defronta com algumas
contra-indicações, como exposto na tabela X.
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Contra-indicações ao uso de betabloqueador:
• Freqüência cardíaca < 60bpm
• PR >0,24s
• Pressão sistólica < 100mmHg
• Insuficiência cardíaca  grave
• BAV do 2º ou 3º grau
• DPOC - História de asma
• Doença vascular periférica

A meta para o uso dos betabloqueadores é atingir uma
freqüência cardíaca de 55 a 60 bpm em repouso, se tolerado.

Os betabloqueadores mais utilizados e suas doses
habituais  são:

Propranolol 40 mg  VO  8/8h  ou  12/12h
Metropolol 50 a 100mg VO  12/12h
Atenolol 25-100mg  VO  24/24h

2c - Antagonistas dos canais de cálcio

Antagonistas de cálcio

Medicamento Grau de recomendação Nível de evidência

Diidropiridina C 2
Verapamil B2 2
Diltiazem B2 3
Diltiazem, se CI aos Bb B1 3

Os antagonistas dos canais de cálcio constituem um
grupo de drogas de estrutura química heterogênea, que
agem primariamente nos canais de cálcio tipo-L da membrana
celular. Os antagonistas disponíveis para uso clínico clas-
sificam-se em três grupos: derivados da diidropiridina (ni-
fedipina, nicardipina, nimodipina, nitrendipina, nisoldipina,
amlodipina, isradipina e felodipina); derivado da fenilalqui-
lamina (verapamil) e derivado da benzotiazepina (diltiazem).

Os efeitos farmacológicos  dos antagonistas dos ca-
nais de cálcio incluem vasodilatação coronária e periférica,
principalmente arteriolar.

Verapamil e diltiazem interferem na condução do estímulo
elétrico ao nível do nodo atrioventricular, reduzem a freqüência
cardíaca e exercem efeito inotrópico negativo, enquanto al-
guns diidropiridínicos de liberação rápida, tipo nifedipina, indu-
zem aumento reflexo da freqüência cardíaca e habitualmente
não interferem com a contratilidade miocárdica.

Estudos randomizados não demonstraram que os anta-
gonistas de cálcio são agentes benéficos após IAM, exceto
no grupo de pacientes que tiveram IAM não-Q, nos quais
angina recorrente e reinfarto  precoce foram  reduzidos com
o uso de diltiazem.

Portanto, antagonistas dos  canais de cálcio não de-
vem ser usados de rotina em pacientes pós-IAM.

Esses fármacos são uma opção para os pacientes que
não possam usar o betabloqueador por apresentarem doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica, broncoespasmo ou doença
arterial periférica. Em casos de disfunção ventricular de
monta, a preferência recai no  uso dos derivados dihidropirí-
nicos de início de ação lenta.

Podem também ser úteis na tentativa de controle medi-
camentoso de angina refratária ao uso de betabloqueadores.

2d - Nitrato

Nitrato via oral

Medicamento Grau de Nível de
 recomendação evidência

Nitrato oral B2 1

Os nitratos são transformados em óxido nítrico, o qual
reage com receptores celulares específicos. O óxido nítrico
estimula a enzima guanilato ciclase, que transforma o
trifosfato de guanosina em monofosfato de guanosina
cíclico (GMPc), segundo mensageiro celular. O relaxamento
muscular vai depender do aumento do GMP cíclico que ser-
ve de substrato para a proteína quinase.  Essa  ação é indis-
pensável para o efeito da redução do cálcio intracelular, di-
minuindo, assim, o tono da fibra muscular lisa das veias e
arteríolas.

O papel principal dos nitratos é diminuir a pré-carga, por
sua ação de venosa, principalmente, nos territórios esplân-
cnico e periférico e, secundariamente, a pós-carga, por  sua
ação arteriolar, que é variável; essas ações diminuem o traba-
lho cardíaco e as necessidades miocárdicas de oxigênio.

Outras ações adicionais seriam a diminuição do espas-
mo coronariano, por  sua ação direta nas artérias epicárdi-
cas, o aumento de  fluxo através de colaterais e a diminuição
da agregação plaquetária.

As justificativas aceitas para seu uso após a fase aguda
são: angina recorrente e congestão pulmonar persistente.

Seu emprego deve ser evitado se o paciente mostra-se
hipotenso.

Seu efeito adverso mais comum é o de cefaléia. Hipo-
tensão postural ocorre principalmente nos pacientes idosos.

O fenômeno da tolerância é complexo e sua explicação
parcial seria a depleção das reservas do grupo sulfidrila ne-
cessário à conversão do nitrato orgênico em óxido nítrico.
O único meio prático de se evitar essa exaustão é a suspen-
são temporária dos nitratos, para que a quantidade de gru-
pos sulfidrila seja refeita; intervalos de 8 a 12h entre as do-
ses são necessários para evitar a tolerância.

Outro problema é a interação do nitrato com a hepari-
na; o nitrato intravenoso diminui a sensibilidade à heparina
e interfere com a ação dela na tromboplastina parcial ativada.
É freqüente, quando se usa o nitrato, a necessidade de au-
mentar a dose da heparina, existindo, por outro lado e como
conseqüência, o perigo de sangramento quando se suspen-
de o nitrato sem a redução concomitante do anticoagulante.

O surgimento do sildenafil  trouxe um problema da mai-
or importância aos usuários de nitratos, visto que as duas
medicações não podem ser utilizadas a intervalos menores
que 24h uma da outra, sob pena do surgimento de hipoten-
são grave.
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2e - IECA e drogas bloqueadoras dos re-
ceptores AT1

Inibidores da ECA

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Inibidores da ECA
FE  <40% A 1
FE > 40% B1 1

Existem fortes evidências de que os  IECA são benéfi-
cos para os pacientes que sofreram IAM. Essas drogas in-
terferem favoravelmente com a remodelação ventricular,
contribuindo para  menor dilatação cardíaca; com isso evi-
tam ou atenuam o desenvolvimento de insuficiência cardía-
ca  e seus benefícios se manifestam pela diminuição da mor-
talidade como um todo.

Têm-se registrado com o seu uso evidências de dimi-
nuição de recorrência de fenômenos isquêmicos, entre ou-
tros motivos, por sua ação antitrombogênica.

Embora os ensaios clínicos  nos indiquem  claramente
o benefício do uso sistemático dos IECA nos pacientes que
sofreram IAM de parede anterior e naqueles que apresenta-
ram sinais clínicos ou laboratoriais de insuficiência cardíaca
(FE < 40%), há argumentos favoráveis para o seu emprego
em todos os  pacientes pós-IAM, desde que não exista con-
tra-indicação.Recomenda-se a interrupção da droga após 4
a 6 semanas do IAM nos casos em que não houver compro-
metimento da função ventricular ou outras complicações, e
seu uso por tempo indeterminado, na presença de disfunção
de ventrículo esquerdo.

De acordo com todos os estudos, as doses devem ser
inicialmente baixas, com aumentos progressivos  até doses
máximas,  desde que toleradas, sempre levando em conside-
ração os valores da pressão arterial (limite mínimo de pres-
são sistólica 100 mmHg). Observados esses cuidados, as
doses habituais de manutenção são:  captopril: 12.5 a 50mg
VO, de 6/6h ou 8/8h; enalapril: 5 a 20mg VO, 12/12h; lisino-
pril: 5 a 20mg VO, 1 vez ao dia; ramipril:  2.5 a 10mg VO, 1 vez
ao dia; trandolapril:  2 a 4mg VO, 1 vez ao dia.

Bloqueadores dos receptores AT1

Bloqueadores dos receptores AT1

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Bloqueadores dos receptores AT1 C 7
FE < 40% B2 3

Por  seu mecanismo de ação bloqueando os receptores
AT1 da angiotensina II e com isso impedindo sua ação e
possibilitando  o provável efeito favorável de estimulação
dos receptores AT2,  encontramos um racional para o uso
desse grupo de medicamentos em pacientes com infarto
agudo do miocárdio.

No momento atual contamos apenas com dados expe-

rimentais indicando benefícios de seu uso em quadros de
isquemia miocárdica; estão  em andamento estudos clínicos
buscando comprovar o beneficio de sua administração em
portadores de IAM .

Antagonistas de AII podem constituir alternativa para
os portadores de disfunção que se apresentem como intole-
rantes ao uso de IECA por causa de tosse.

2f - Tratamento antiarrítmico

Tratamento antiarrítmico

Medicamento/CDI Grau de Nível de
recomendação evidência

Fármacos
Grupo I C 1
Grupo II A 1
Grupo III-
amiodarona A 1
Grupo IV C 1
d-sotalol B2 3

CDI (após EEF) B1 2
(Recuperado de morte súbita
ocorrida > 48h após IAM) A 2

O uso rotineiro de antiarrítmicos pós-IAM não está
demonstrado como  benéfico.

Há evidências de que o uso indiscriminado de drogas
do grupo I da classificação de Vaughan-Williams - procaina-
mida, quinidina, diisopiramida, propafenona – se associa a
aumento de mortalidade, sendo seu emprego, dessa forma,
proscrito.

Os únicos antiarrítmicos de benefícios comprovados
no pós-IAM são os betabloqueadores, que pertencem à
classe II e se têm revelado drogas muito importantes na pre-
venção da morte súbita e devem ser utilizados nos pacien-
tes pós-IAM, como já definido.  Não se sabe ao certo se
esse benefício resulta de sua ação puramente antiarrítmica.

O papel das drogas do grupo III ainda precisa ser mais
bem estudado. A amiodarona tem valor limitado no controle
das arritmias ventriculares sintomáticas e/ou complexas
(extra-sístoles com freqüência maior que 10/h, com diversas
morfologias, pareadas, taquicardia ventricular não- susten-
tada) e taquicardia ventricular  sustentada. Estudos em po-
pulações selecionadas pós-infarto demonstraram que o efei-
to benéfico da amiodarona foi mais bem alcançado nos paci-
entes com freqüência cardíaca elevada, embora não tenham
tido impacto na diminuição de mortalidade total.

Um fato favorável e importante é que  a amiodarona não
está relacionada com aumento de mortalidade pelo seu uso
continuado. Seu emprego se justifica em pacientes com
arritmias ventriculares  graves após o infarto, como TV sus-
tentada, TV não-sustentada ou recuperados de FV.

A dose recomendada será iniciar-se com uma impreg-
nação de 800-1200 mg nas primeiras 24 h, seguida por uma
dose de manutenção de 200 a 400 mg/dia.

Merece destaque o cuidado que se deve ter na monito-
ração dos seus paraefeitos (tanto quanto 10% dos pacien-
tes têm o uso da droga interrompido por efeitos colaterais).
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Alguns estudos têm demonstrado o efeito benéfico da
associação amiodarona-betabloqueador.

Sotalol seria uma alternativa menos efetiva ao uso da
aldosterona.

Os  pacientes de alto risco (FE menor que 40%, com TV
não-sustentada e TV sustentada) deverão ser encaminha-
dos ao EEF, dado que estudos recentes comparando as dro-
gas antiarrítmicas, incluindo a amiodarona, com os CDI,
são favoráveis à utilização desse dispositivo.

A fibrilação atrial com resposta ventricular elevada
deverá ser tratada pela cardioversão elétrica, antes ou após
a utilização de amiodarona. Nos casos de FA em que não há
reversão a ritmo sinusal ou em que a FA não acompanha re-
percussão clínica importante, a amiodarona também é a dro-
ga de escolha com o propósito de limitar a resposta ventri-
cular. Independente da duração da FA, o paciente deverá ser
anticoagulado.  Nos pacientes sem disfunção ventricular
importante, o betabloqueador pode ser utilizado para dimi-
nuir a resposta ventricular. O verapamil ou o diltiazem são
alternativas ao uso do betabloqueador.

3- Prevenção secundária

Medidas de prevenção secundárias são comprovada-
mente  benéficas quando empregadas nos pacientes sobre-
viventes de infarto em geral e devem ser implementadas.

Tais medidas são direcionadas para identificação e
correção dos fatores de risco que incluem:

a - dislipidemias
b - hipertensão arterial sistêmica
c - tabagismo
d - diabetes mellitus
e - sedentarismo
f  - obesidade
g - outros fatores de risco menos comuns ou ainda

não bem estabelecidos

3.I - Dislipidemias

Evidências como fator de risco
O achado de dislipidemia em pacientes portadores de

DAC é freqüente e trabalhos de prevenção secundária que
consigam corrigir essa condição têm  revelado grande eficá-
cia em reduzir mortalidade e morbidade entre esses pacientes.

Evidências baseadas em trabalhos com desfechos de
mortalidade, notadamente os estudos 4S, CARE, e LIPIDS,
apontam para os benefícios de redução de C-LDL em várias
faixas possíveis de aumento desse com emprego de vastatinas.

As evidências relacionadas com redução do nível de
triglicérides com fibratos são menos numerosas e, recente-
mente, surgiu a primeira prova de que o tratamento  de porta-
dores de C-HDL baixo é posssível e traz benefícios compro-
vados.

 A verificação do perfil lipídico deve ser feita nas pri-
meiras 24h do internamento, para que possa refletir o perfil
real do paciente, pois, nos dias seguintes e por algumas se-
manas, esse perfil pode estar modificado pela doença, ha-

vendo uma tendência à redução da taxa de colesterol nes-
sas condições.

Os trabalhos que revelaram benefícios com a redução
do C-LDL iniciaram o tratamento  no mínimo 3 meses após o
episódio agudo. Mais recentemente, trabalhos que utilizam
como desfecho função endotelial, sugerem que o tratamento
é bem tolerado e trabalhos existem testando a hipótese de
se redução do C-LDL em fase mais precoce traria igualmente
benefícios. No momento entende-se que as evidências não
são ainda suficientes para que se recomende o seu uso pre-
coce de forma rotineira. No paciente em que já estiver em
uso, no entanto, parece ser sensato que se mantenha o me-
dicamento.

Evidências para tratamento
A meta para controle é C-LDL menor que 100 mg/dl ,

triglicérides < 200mg/dl  (no diabético recomenda-se <
150mg/dL) e C-HDL > 35mg/dl.  Dieta pode contribuir em al-
guns pacientes para a correção do seu perfil lipídico altera-
do. Ocorre, no entanto, que na prática, em pacientes dislipi-
dêmicos, a obtenção das metas de controle acima propug-
nadas dificilmente é atingida apenas com essas medidas.
Freqüentemente é necessário o uso de medicamentos anti-
lipemiantes. Como o perfil alterado mais aterogênico envol-
ve aumento de C-LDL, a medicação mais utilizada com pro-
pósito de prevenção secundária são as vastatinas.

Quando o C-LDL está normal, o triglicéride está nor-
mal ou levemente aumentado, e o HDL está abaixo de 35mg/
dL, cabe o uso de fibrato.

Os principais hipolipemiantes são:

1.Vastatinas

Hipolipemiantes em prevenção secundária

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Vastatinas
> 3m após o IAM A 1
< 3m após o IAM B1 3

Resinas seqüestrantes B2 7
de ácidos biliares
Fibratos B2 7
Ácido nicotínico B2 7
Ácidos ômega-3 B2 7

As vastatinas inibem por competitividade a Hidroxi-3-
4-Metilglutarase Co-A, enzima que transforma a Acetil
Coenzima A em mevalonato, bloqueando a reação inicial da
biosíntese intracelular do colesterol. Esse bloqueio estimu-
la a síntese de receptores na superfície celular para as apo-
proteínas B-100 e E, constituintes das lipoproteínas VLDL
(ricas em triglicérides) e IDL e LDL (ricas em colesterol).
Além disso, provoca diminuição na síntese das VLDL. O
resultado é uma diminuição nos níveis séricos de LDL
colesterol (20 a 40%), seguida dos níveis de triglicérides (20
a 30% ) e aumento do nível de HDL colesterol (8a 11%).

Seus efeitos são mais intensos à noite, em consonân-
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cia com o rítmo circadiano da biossíntese do colesterol,
sendo recomendado, por isso, o seu uso em dose única diá-
ria, à noite. É importante salientar que a absorção da lovas-
tatina fica prejudicada pela presença de alimento no esto-
mâgo e pode ser usada em duas doses diárias.

As vastatinas são bem toleradas, com efeitos colate-
rais em torno de 2%. Cefaléia, insônia, distúrbios gastro-
intestinais e mialgia (freqüentemente sem elevação simultâ-
nea da CPK) são os mais comuns, geralmente de leve inten-
sidade, sem necessidade de interrupção da medicação. Às
vezes, a mudança do tipo de vastatina faz desaparecer o efei-
to adverso. Podem provocar elevação das transaminases
hepáticas (3x o valor máximo normal), geralmente transitó-
rias e mais freqüentes quando há excesso de ingestão de
bebidas alcoólicas. Com pequena freqüência pode ocorrer
aumento da CPK, também transitório, mas miopatia ocorre
raramente (0,1 a 0,2%). Devem ser evitadas em hepatopatas
e mulheres na pré-menopausa, a não ser se submetidas à
contracepção adequada. É conveniente o controle trimes-
tral a semestral da alanino-amino-transferase.

Em geral seu uso é recomendado de forma permanente
e por tempo indeterminado.

Estão disponíveis para uso as seguintes substâncias:
atorvastatina: 10 a 80mg/dia
cerivastatina: 0,2 a 0,4mg/dia
fluvastatina: 20 a 40mg/dia
lovastatina: 10 a 80mg/dia
pravastatina:10 a 40mg/dia
sinvastatina: 5 a 80mg/dia

2- Resinas Seqüestrantes de Ácidos Biliares
Essas substâncias se ligam aos ácidos biliares no in-

testino, aumentando a excreção intestinal de colesterol e
reduzindo  seu retorno ao fígado, com conseqüente aumen-
to da atividade dos receptores para as LDL. A diminuição
do LDL-colesterol varia de 15 a 30%.

A colestiramina é usada na dose de  4 a 8g p/dia (1 pa-
cote, uma a duas vezes ao dia),  aumentando-se, progressi-
vamente, para 2 ou, mais raramente, 3 pacotes duas vezes ao
dia. São causa freqüente de obstipação e má digestão. Po-
dem interferir na absorção do ácido fólico,das vitaminas
lipossolúveis e de algumas drogas (digoxina, warfarina,
tiroxina, tiazídicos, fibratos e probucol), as quais devem ser
tomadas 1 a 3h antes da resina. Elevam os triglicérides, a
fosfatase alcalina e as transaminases hepáticas, mas apa-
rentemente sem conseqüências clínicas.

3- Fibratos
Os fibratos diminuem a síntese das VLDL e aumentam

seu catabolismo não-esplâncnico, por provável aumento
da atividade da lipase lipoprotéica; é possível que aumen-
tem também a síntese das HDL. No caso do bezafibrato e
fenofibrato, é provável também um aumento da captação
das LDL via receptores-LDL. A diminuição no LDL-coles-
terol varia de 10 a 20% e nos triglicérides de 20 a 25%; o au-
mento no HDL-colesterol  é de 10 a 25%.

Os fibratos mais utilizados são:
Bezafibrato: 200mg duas a três vezes ao dia ou 400mg

uma a duas vezes ao dia, em cápsulas de liberação lenta.
Citofibrato: 100 - 200mg/dia
Etofibrato: 500mg/dia
Fenofibrato: 250mg/dia, 200mg/dia em forma micronizada.
Genfibrozil: 600mg - 1200mg/dia.

Os fibratos são bem tolerados. Seus efeitos adversos
incluem : manifestações gastrointestinais, tonturas, cefa-
léias, insônia, prurido, redução da libido e dores musculares.
Podem induzir leucopenia e elevação da CPK, TGP, TGO e
creatinina e são litogênicos. Em geral esses efeitos são transi-
tórios, com exceção do último, e aparecem nos primeiros me-
ses de uso, não requerendo interrupção do medicamento. O
risco de miopatia aumenta quando associados às vastatinas.

4- Ácido Nicotínico
O ácido nicotínico inibe a lipólise nos adipócitos, com

redução da síntese das VLDL, apoB e LDL e diminui a depu-
ração das HDL. A diminuição no LDL-colesterol varia de 15
a 40% e nos triglicérides de 20 a 50%; o aumento no HDL-
colesterol é em torno de 16%.

A dose inicial é de 100mg três vezes ao dia, aumentada
até 2 a 3g por dia, em doses fracionadas, conforme a tolerân-
cia. O derivado acipimox é apresentado em comprimidos de
250mg, com dose máxima de 750mg/dia.

O ácido nicotínoco é pouco tolerado. Em quase todos
os pacientes causa rubor facial, que pode ser minimizado
pelo aumento progressivo da dose e pelo uso de aspirina
(100mg, 30 minutos antes). Pode causar uma hepatite rever-
sível e eleva o ácido úrico e a glicemia. O acipimox é mais
bem tolerado e parece não elevar o ácido úrico e a glicemia.
Deve haver controle periódico do ácido úrico, da glicemia e
das transaminases a cada aumento de dose e na fase estável,
a cada 3 a 6 meses.

5- Probucol
O probucol tem importante ação antioxidante  e aumen-

ta a depuração das LDL por via não-mediada por receptores-
LDL; diminui a síntese das HDL, mas é eficiente na remoção
de xantomas. Associado à lovastatina, mostrou ação sinér-
gica na correção da resposta vasomotora à acetilcolina de
artérias coronárias de pacientes com doença arterial coro-
nária. Diminui o LDL-colesterol em cerca de 10% e o HDL-
colesterol de 17 a 33%.

A dose é 500mg duas vezes ao dia.
Bem tolerado. Pode causar manifestações gastrointes-

tinais e aumentar o intervalo QT do ECG, devendo ser evita-
do em pacientes com tal condição ou naqueles com arritmia
ventricular freqüente. É muito pouco usado na clínica, em
virtude de diminuir o HDL colesterol, cujas repercussões
clínicas ainda não estão devidamente avaliadas.

Uma condição em que tem demonstrado aparente be-
nefício é no acompanhamento de pacientes que puseram um
stent coronariano, onde parece diminuir o índice de rees-
tenose.
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6- Ácidos Graxos Ômega-3
Os ácidos graxos ômega-3 diminuem a produção das

VLDL, com conseqüente redução dos níveis de triglicéri-
des. Têm efeito antiagregante plaquetário. Todavia, seu uso
é limitado pela necessidade de altas doses (10g/dia) para a
obtenção do efeito desejado. Têm sido usados, eventual-
mente, em associação com os fibratos, em raros casos de
hipertrigliceridemias resistentes .

São apresentados em cápsulas de 250, 500 e 1.000mg.

3.II - Hipertensão Arterial

Evidências como fator de risco
A hipertensão arterial sistêmica  determina risco au-

mentado de DAC e, em prevenção secundária, constitui alvo
importante de intervenção terapêutica, quando presente no
paciente infartado. A HAS contribui, entre outras coisas,
para aceleração da aterosclerose, remodelação ventricular e
precipitação de insuficiência cardíaca.

Diversos estudos populacionais têm demonstrado
claramente a relação direta entre o aumento da pressão arte-
rial e a incidência de DAC. Em metanálise de nove estudos
prospectivos envolvendo cerca de 400.000 indivíduos, sem
infarto do miocárdio ou acidente vascular encefálico pré-
vios, com seguimento médio de 10 anos, ficou demonstrado
que o nível da pressão arterial de repouso se correlacionou
significativamente com a ocorrência de mortes por DAC.
Nesse estudo foi observado que o risco relativo para a ocor-
rência de eventos coronários  foi 5 a 6 vezes mais alto nos in-
divíduos com maiores níveis de pressão arterial basal. Mais
ainda, foi evidenciado que elevações de 7,5 mm Hg na pres-
são arterial diastólica aumentavam em 29% o risco de DAC.

Observações recentes apontam para um papel da mes-
ma forma relevante da pressão sistólica como importante
determinante de complicações e, assim como a pressão de
pulso aumentada, talvez constituam fatores ainda mais sig-
nificativos que a cifra pressórica diastólica.

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE), antigamente
considerada apenas como condição adaptativa do proces-
so hipertensivo, pode ser julgada como fator de risco car-
diovascular, independente das cifras pressóricas. Da mes-
ma forma que para os níveis de pressão arterial, a massa ven-
tricular esquerda (MVE) apresenta correlação positiva com
a ocorrência de morte cardiovascular, sendo estimado um
risco relativo de 4,6 para MVE ≥ 124 g/m2. A presença de hi-
pertrofia concêntrica contribuiu para um aumento de 3 ve-
zes na mortalidade cardiovascular global, especialmente a
coronária.

Evidências para tratamento
Na prevenção secundária da doença coronária, fre-

qüentemente nos deparamos com a necessidade de tratar a
hipertensão arterial. Para isso, em princípio, poderíamos
usar qualquer  das drogas pertencentes aos quatro  princi-
pais grupos, ou seja, os diuréticos, betabloqueadores, anta-
gonistas dos canais de cálcio e inibidores da enzima de con-
versão.

A freqüente associação de obesidade (hiperinsuline-
ma), dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial nos pacien-
tes com  doença coronária recomenda que drogas do  grupo
dos diuréticos e betabloqueadores devam ser usadas com
muita cautela por suas interferências no metabolismo dos
glicídios e lipídios sem, contudo, se constituir em contra-
indicações formais, desde que usadas em pequenas doses
e com  controle laboratorial para os glicídios e lipídios.

A rigor, os betabloqueadores têm sido demonstrados
como eficientes cardioprotetores em prevenção secundária
e, por isso mesmo, independente do potencial efeito no per-
fil lipídico, são considerados pela maioria como droga de es-
colha inicial para controle de hipertensão arterial sistêmica
pós-infarto.

I. ECA são os medicamentos de preferência, se disfun-
ção ventricular estiver presente.

No passado levantou-se a suspeita da curva J de morta-
lidade em hipertensos portadores de doença arterial coroná-
ria, sugerindo-se com isso o cuidado em não se reduzir mais
acentuadamente as cifras pressóricas desses pacientes

Trabalhos recentes negam a existência desse fenôme-
no nos limites habitualmente obtidos de controle da PA e a
recomendação é de obtenção de cifras abaixo de 140/90
mmHg, se tolerado pelo paciente.

3.III - O tabagismo

O fumo é um fator de  risco independente de infarto e
morte bem estabelecido na população. Os fumantes têm
fibrinogênio, hematócrito e outros fatores da coagulação
alterados, além de apresentarem evidências de inflamação
como proteína C reativa e níveis séricos elevados de citoci-
nas pró-inflamatórias. Como conseqüência, registra-se mai-
or disfunção endotelial e vasospasmo, predispondo à for-
mação de trombos recentes que desencadeiam o infarto.
Pacientes infartados fumantes têm uma idade em média  10
anos inferior à idade dos não-fumantes, o que proporciona
menor acúmulo de outros fatores de risco e uma tendência à
maior ocorrência de obstrução coronária trombogênica e
menos aterosclerótica. Além disso, o fumo é taquicardizante,
arritmogênico, o que  se relaciona a maiores chances de de-
senvolvimento de morte pré-hospitalar no curso do infarto.

Esses  fatos esclarecem  o achado aparentemente inex-
plicável de menor mortalidade no infarto entre os fumantes
em comparação aos não-fumantes. Análise multivariada
desses casos afasta a possibilidade  desse aparente efeito
protetor do tabagismo.

O fumo reduz o efeito de vários medicamentos cardio-
protetores usados após o infarto, notadamente os betablo-
queadores. Por outro lado, com a abstinência há redução das
taxas de reinfarto e morte em um terço, dentro de um ano.
Goma de nicotina e adesivos para mitigar sintomas de retira-
da de nicotina não são recomendados durante a hospitaliza-
ção, devido ao efeito simpaticomimético da nicotina.

Porém, as doses de nicotina em gomas e adesivos são
significativamente menores do que em cigarros, podendo
ser preferível. Clonidina demonstrou ser efetivo em mulhe-
res mas não em homens, por causa desconhecida.
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Recentemente, tem sido muito utilizada a bupropiona,
a partir dos resultados de alguns estudos clínicos mostran-
do sua eficácia no tratamento do tabagismo, principalmente
quando associado  aos adesivos de nicotina.

Acima apresentamos uma tabela, mostrando as vanta-
gens e desvantagens de cada um dos tratamentos farmaco-
lógicos propostos.

Finalmente,  para se obter melhores resultados no tra-
tamento de um fumante, os médicos devem selecionar junto
com o paciente, dentre as opções descritas, qual a que me-
lhor se aplica ao perfil desse paciente,  numa estratégia caso-
a-caso, depois de alguns questionamentos feitos antes da
escolha do método.

3-IV Diabetes mellitus

Evidências como fator de risco
Existem inúmeras evidências fisiopatológicas de que a

hiperglicemia poderia estar relacionada ao desenvolvimen-
to de arteriosclerose, seja através da formação de produtos
avançados de glicosilação na parede arterial, seja através da
glicosilação das glicoproteínas, induzindo aumento de sua
meia vida e captação por macrófagos. O perfil lipídico do pa-
ciente com DM torna-se mais aterogênico quando tem maior
representação das LDL pequenas e densas.

No paciente diabético é sabido que a doença cardio-
vascular, principalmente a DAC, é responsável por 80% das
causas de mortalidade e cerca de 75% das hospitalizações
atribuídas a complicações da doença. No Estudo de Fra-
mingham, observou-se aumento de incidência de insuficiên-
cia cardíaca em 600% em homens e 900% em mulheres dia-
béticas, sendo a principal causa de hospitalização. O risco
absoluto de DAC, embora maior em homens do que em mu-
lheres diabéticas, nessas se aproxima bastante do que é vis-
to nos homens, posto que o diabetes parece atenuar a prote-
ção existente no período pré-menopausa.

A DAC em diabéticos é multifatorial, incluindo tabagis-
mo, obesidade, dislipidemia, HAS etc. Registra-se, no entan-
to, que o  peso desses fatores de risco parece ser maior em
diabéticos do que em não-diabéticos. Num acompanhamento
de 12 anos de 347.978 homens “triados” para o MRFIT, o gru-
po diabético (n=5.163), mesmo após ajuste para a idade, raça,
nível de colesterol, pressão arterial sistólica e número de ci-
garros consumidos, apresentou mortalidade cardiovascular
3 vezes maior que o grupo não-diabético.

Recente estudo epidemiológico constata que o DM é
um fator de risco tão importante quanto a ocorrência prévia
de um infarto, no que tange ao desenvolvimento futuro de
um evento coronariano.

Evidências para o tratamento
O UKPDS foi um estudo delineado para avaliar a in-

fluência do controle da glicemia sobre as complicações crô-
nicas do DM tipo 2. No grupo principal do estudo, 3867 in-
divíduos com idade média de 53 anos foram acompanhados
por 10 anos. Em relação à doença macrovascular, o controle
intensivo não conseguiu reduzir a mortalidade, nem a inci-
dência de acidente vascular encefálico. A redução de 16%
do risco de desenvolvimento de infarto do miocárdio não
conseguiu, entretanto, atingir a significância estatística. Por
outro lado, no subgrupo de obesos, o controle intensivo foi
capaz de reduzir o risco de mortalidade geral em 36% e do
infarto do miocárdio em 39% .

O grupo do UKPDS que avaliou a influência do contro-
le estrito da pressão arterial demonstrou redução de 32% no
risco de mortalidade geral, 66% no de insuficiência cardíaca
e 44% no acidente vascular encefálico fatal e não-fatal. Hou-
ve também redução de 21% no risco de infarto do miocárdio,
entretanto, sem significado estatístico.

A intervenção sobre a HAS e o DM deve, obrigatoria-
mente, vir acompanhada de uma abordagem igualmente es-
trita sobre todos os demais fatores de risco que contribuem
para o desenvolvimento da DAC.

Evidências recentes sugerem que a glicemia deve ser
controlada com rigor, tendo como meta a obtenção de uma
Hb glicosilada < 7%.

Por outro lado, evidências se somam na constatação
dos benefícios de um controle mais rigoroso das cifras pres-
sóricas para valores aquém de 130/85mmHg, se tolerados.

Benefícios têm sido observados com betabloqueadores,
a despeito das preocupações relacionadas à sua possível
intereferência no metabolismo glucídico e no perfil lipídico.

Eventualmente inibidores de enzima conversora de
angiotensina podem ser particularmente úteis, principal-
mente quando da existência de microalbuminúria.

3.V - Sedentarismo

A inatividade física, ou sedentarismo, é um fator de
risco para a doença cardiovascular (DCV).

Vantagens Desvantagens

Adesivo de nicotina Dose única diária Não há alívio em situações de emergência

Chiclete de nicotina Promove alívio em situações de emergência Por ser técnica de utilização inadequada, possui eficácia reduzida

Spray nasal de nicotina Nicotina mais rápida em níveis mais elevados Apresenta mais efeitos colaterais e desprazerosos

Inalador de nicotina Simula o ritual comportamental Apresenta baixos níveis de nicotina

Chiclete + adesivo Aumenta compliance + alívio em emergëncia Custo  global muito elevado

Nortriptilina Sem nicotina Não aprovado pela FDA

Bupropiona Sem nicotina.  Pode ser utilizada associada ao adesivo Deve-se fazer screening para convulsões
maior perfil de efeitos colaterais
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A atividade física promove aumento na capacidade de
exercício e condicionamento físico. Indivíduos fisicamente
mais ativos parecem ter taxas mais baixas de mortalidade
global, provavelmente devido à diminuição de doenças crô-
nicas, incluindo a doença arterial coronária (DAC). O risco
relativo de DAC no indivíduo sedentário, em comparação
com o indivíduo ativo, é de aproximadamente 2.

Evidências
Pacientes previamente acometidos de infarto do mio-

cárdio, participantes do Physicians  Health Study, tiveram,
num seguimento de 4, 5 anos, com um programa vigoroso de
exercício (2 a 4 vezes por semana) redução significativa do
risco de morte CV e da mortalidade global, mesmo após ajus-
tes para outros fatores de risco e medicações usadas.

Numa metanálise de 10 estudos clínicos randomiza-
dos, foram examinados os efeitos da reabilitação cardíaca em
pacientes acometidos de infarto do miocárdio (IM) . Houve,
no grupo que se exercitava, uma redução de 24% na mortali-
dade global e de 25% na mortalidade CV. A recorrência de
IM não-fatal não foi significativamente afetada.

Os mecanismos específicos pelos quais a atividade fí-
sica reduz a mortalidade por DAC não são totalmente conhe-
cidos.

A atividade física regular previne o desencadeamento
da hipertensão. No estudo de Harvard, houve um aumento
de risco para a hipertensão de 35% no grupo sedentário em
relação aos indivíduos ativos. Por outro lado, em indivíduos
moderamente hipertensos, a atividade física induz a redu-
ção das cifras pressóricas.

A atividade física aumenta a sensibilidade à insulina,
diminui a produção de glicose pelo fígado, aumenta o núme-
ro de células musculares a utilizar glicose e reduz a obesida-
de. Homens participantes de um estudo com realização de
atividade física moderada, por no mínimo 40 minutos por
semana, apresentaram risco mais baixo de desenvolver dia-
betes mellitus não insulino-dependente (12).

O peso corporal e a distribuição de gordura estão rela-
cionados à mortalidade CV e são favoravelmente afetados
pelo exercício. Na média, os programas de treinamento físico
reduzem a gordura corporal em aproximadamente 1.6%. Be-
nefícios maiores na redução de peso são observados com a
junção do exercício à dieta.

O treinamento físico produz melhora no perfil lipídico,
com efeitos na verdade modestos. Em uma metanálise de 95
estudos, a maioria dos quais não-randomizados, foi concluí-
do que o exercício levou a uma redução de 6.3% no coleste-
rol total, 10.1% na lipoproteína de baixa densidade (LDL) e
13.3% na relação colesterol total-lipoproteína de alta densi-
dade (HDL). O HDL-c aumentou em 5%. Registra-se, no en-
tanto, uma redução da prevalência de fenótipo B de LDL
pequenas e densas; daí talvez resulte seu maior benefício no
que tange a perfil lipídico.

O exercício aeróbico regular diminui as respostas sim-
páticas, com reflexos positivos na redução do risco para
DAC.

Evidências de vários estudos sugerem que o treina-
mento físico afeta favoravelmente o sistema fribrinolítico, o
que pode explicar a redução dos eventos cardíacos obser-
vados nos indivíduos fisicamente ativos. O treinamento fí-
sico pode determinar significativa melhora nos parâmetros
homeostáticos, com redução dos níveis de fribrinogênio,
aumento no ativador tecidual do plasminogênio e redução
do inibidor-1 da atividade do plasminogênio tecidual (PAI-
1).  Há, também, evidências de que o exercício reduz a agre-
gação plaquetária.

Estudos recentes em animais e no homem têm mostra-
do que o exercício promove uma melhora na função endote-
lial. Há larga evidência de que, na aterosclerose, a depressão
do fator relaxante derivado do endotélio contribui para a pa-
tofisiologia da isquemia miocárdica. O exercício tende a re-
verter esse processo.

Prescrição de exercício
É  recomendado que todos os adultos participem de

exercício fisico de intensidade moderada, por pelo menos 30
minutos, na maioria, se não todos, os dias da semana. Isso
pode ser conseguido com caminhadas de 4.5 a 6.0 km. por
hora, durante 30 minutos. A cota diária de 30 minutos pode
ser obtida de modo contínuo ou, intermitentemente, em pe-
ríodos de 10 minutos três vezes ao dia. Indivíduos inativos
devem aumentar sua atividade física gradualmente até al-
cançar a meta diária de 30 minutos.

Benefícios mais consistentes são obtidos, em adultos
sadios, quando o exercício é realizado 3 a 5 vezes por sema-
na, por 12 ou mais semanas, numa intensidade de aproxima-
damente 60% da freqüência cardíaca máxima, ou 50% do
consumo máximo de oxigênio (VO2max), no tempo de 20 a 60
minutos.

A intensidade e freqüência do exercício após o infarto
devem ser individualizadas para os pacientes de acordo
com avaliação feita pelo seu cardiologista, geralmente le-
vando em conta desempenho em avaliações funcionais
como no teste ergométrico.

3.VI - Outros fatores de risco ou intervenções
em avaliação

3.VIa - Fibrinogênio

Evidências
Observações de variadas naturezas apontam para o

possível papel que o fibrinogênio, uma proteína da fase
aguda e um fator de coagulação, desempenha na determina-
ção de doença arterial coronária.

Nas populações ocidentais, os níveis de fibrinogênio
plasmático guardam relação direta com a idade e o uso de ci-
garros. Fumantes têm níveis bem mais elevados que não-
fumantes. Por conta disso, paira alguma dúvida se o fibrino-
gênio representa ele mesmo um marcador de inflamação ou
um participante ativo no processo de aterosclerose.
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Mecanismos
Vários são os mecanismos aventados para a influência

do fibrinogênio  no risco cardiovascular: infiltração do
fibrinogênio na parede do vaso. A fibrina na parede do vaso
se liga a partículas de LDL-colesterol, estimulando a prolife-
ração das células musculares lisas e favorecendo a capta-
ção das lípides pelos macrófagos; influência na viscosidade
sanguínea. O fibrinogênio aumenta a viscosidade do san-
gue, o que está associado à redução na pressão de perfusão
e diminuição do fluxo na microcirculação; níveis aumenta-
dos de fibrinogênio estão associados à tendência a forma-
ção de fibrina, aumento do trombo de fibrina e alteração da
sua estrutura, reduzindo assim sua desagregação; através
de sua ligação aos receptores IIb/IIIa das plaquetas, o fibri-
nogênio pode favorecer a agregação plaquetária e a forma-
ção do trombo.

Tratamento
Abolição do tabagismo e prática regular de exercícios

aeróbicos são formas adequadas de tratamento para hiper-
fibrinogenemia, por via de regra. Não se tem sua mensura-
ção de rotina como prática estabelecida e recomendada.

3.VIb - Lipoproteína (A)

A lipoproteína(a), Lp(a), é uma partícula aterogênica
de origem genética. Desde sua identificação, há cerca de 35
anos, a Lp(a) em excesso tem sido considerada um fator de
risco para uma variedade de desordens ateroscleróticas,
incluindo a doença arterial coronária (DAC).

Evidências e mecanismos
A Lp(a) assemelha-se à lipoproteína de baixa densidade

(LDL-c) tanto pela composição lipídica, como pela presença
de apolipoproteína B-100. Diferencia-se da LDL pela presen-
ça de uma grande glicoproteína, apoliproteína(a), que se liga
à apolipoproteína B-100 por uma ponte de dissulfeto. As se-
qüências da apoliproteína(a) e plasminogênio são homólo-
gas. Esse fato pode explicar a participação da Lp(a) na fibrinó-
lise e na formação do trombo, por competição com o plasmi-
nogênio nos pontos de ligação nas moléculas e células.

Em jovens sobreviventes de infarto do miocárdio(IM),
o aumento de Lp(a) está relacionado à elevação dos níveis
do inibidor do ativador do plasminogênio . Essa interação
representa um novo mecanismo pelo qual a Lp(a) pode pro-
mover diretamente a trombose da placa aterosclerótica.
Concentração elevada de Lp(a) tem sido, também, encon-
trada em pacientes pós-IM, na ausência de patência da arté-
ria  “culpada”

Os níveis plasmáticos de Lp(a) são determinados pri-
mariamente por fatores genéticos que regulam sua produ-
ção pelo fígado. A concentração de Lp(a) é inversamente
proporcional ao tamanho da apoliproteína(a).

Além da participação nos processos de trombose e fi-
brinólise, o aumento de Lp(a) está relacionado às seguintes
ações: aumento da deposição de colesterol na parede arte-
rial; proliferação aumentada de células musculares lisas.

Recomendações:
A variabilidade dos níveis de Lp(a) em humanos deve

ser reconhecida, bem como a falta de padronização dos mé-
todos de medida da referida lipoproteína.

Essa observação torna difícil uma recomendação con-
sensual sobre o assunto e, por isso , sua dosagem de rotina
não é recomendada.

Modificações do estilo de vida, incluindo exercício ae-
róbico e dieta, não baixam significativamente os níveis de
Lp(a).

3.VIc - Ácido úrico

Evidências e mecanismos:
O ácido úrico (AU) é um produto final do metabolismo

da purina no homem.
Níveis elevados de AU mostram-se freqüentemente

associados com síndrome plurimetabólica de graves reper-
cussões cardiovasculares, pois incluem hipertensão arterial,
resistência à insulina e intolerância à glicose, além de obesi-
dade visceral e perfil lipídico de características aterogênicas.

Embora não constitua verdadeiramente um fator de
risco independente, a literatura médica internacional tem
sido enriquecida com a publicação de diversos trabalhos
específicos mostrando que níveis elevados de AU estão
relacionados a maiores taxas de mortalidade e incidência
aumentada de complicações cardiovasculares.

É possível que seu mecanismo etiopatogenético prin-
cipal se relacione à disfunção endotelial.

Recomendações:
Sua determinação é rotineira em hipertensos, especial-

mente  diante da perspectiva de uso de diuréticos.
Sua abordagem terapêutica com vistas à prevenção

de DAC não se encontra estabelecida.

3.VId - Homocisteína

Observações recentes sugerem que a homocisteína
possa constituir fator de risco independente, embora o as-
sunto ainda não esteja de todo esclarecido.

Sua variação sérica tem forte correlação com deficiên-
cia do uso de vitaminas B6, folatos  e outros fatores.

Sua determinação laboratorial também não se encon-
tra bem padronizada e, dessa forma, não constitui ainda
prática rotineira sua avaliação

3.VII - Fármacos cujo emprego rotineiro se
encontra em avaliação

Fármacos cujo emprego rotineiro se encontra em avaliação

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

TRH C 1
Vitamina E B2 3
Vitamina B e C B2 3
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Evidências e mecanismos
O uso de reposição estrogênica na pós-menopausa

ainda é um assunto cientificamente não totalmente definido.
Estudos observacionais prospectivos nessa área têm

revelado redução do risco relativo de cardiopatia coronária
em condições de prevenção primária .

Avaliação de base experimental sugere benefícios rela-
cionados à melhora de perfil lipídico, e função endotelial.

No entanto, em relação à reposição estrogênica para a
prevenção secundária da DAC, os resultados do HERS
(único estudo prospectivo, randomisado, duplo-cego,
intervencional) mostraram resultados desapontadores,
embora devam ser interpretados com cautela. Assim, houve
nítida tendência para uma redução da mortalidade no grupo
tratado, após 2 anos, e na incidência de IAM não-fatal, após
o primeiro ano de tratamento. Todavia, nos períodos antece-
dentes, houve mortalidade maior, apesar de não-significati-
va, no grupo tratado. Esse excesso de mortes no grupo tra-
tado, num total de 14, correspondeu a 3 mortes a mais por
ICC, IAM e revascularização cirúrgica e a 5 por “outros tipos
de morte coronária”, sugerindo a presença de casos mais
graves no grupo sob intervenção. Na análise do comporta-
mento dessas curvas de sobrevida devem-se também levar
em consideração outros aspectos, tais como idade média
elevada das pacientes (67±7 anos), ausência de intervenção
sobre o perfil lipídico e uso associado de progestínicos, o
que pode ter contribuido para uma atenuação e retardo do
aparecimento dos benefícios da reposição estrogênica.

Recomendações:
Enquanto se aguardam informações mais definitivas

sobre o assunto, não se recomenda, neste momento, o uso
de TRH como forma de prevenção secundária de DAC.

Antioxidantes

Evidências e mecanismos
No caso da vitamina E, o estudo CHAOS, único pros-

pectivo e intervencional, randomisado e controlado por
placebo, mostrou redução significativa (77%) na incidência
de IAM não-fatal após 200 dias de tratamento. Mas a morta-
lidade por doença cardiovascular, no período inicial, chegou
a ser maior nos tratados com vitamina E, embora a diferença
não tivesse alcançado siginificância. Esses achados podem
encontrar explicação no perfil de risco mais elevado dos pa-
cientes sob intervenção. Eles apresentavam menor porcen-
tual de doença de um vaso (36,5 vs 39,2%), maior porcentual
de disfunção ventricular (42,4 vs 37,7%), maior freqüência
de diabete (9,9 vs 7,0%) e de tabagismo (14,4 vs 12,5%) e
menor freqüência do uso de aspirina (53,3 vs 55,8%). Não
houve intervenção sobre o perfil lipídico.

Quanto à suplementação de betacaroteno e vitamina
C, os dados variam desde a ausência até a existência de be-
nefícios. No caso do betacaroteno, o estudo finlandês de
prevenção de câncer de pulmão em fumantes revelou maior

incidência dessa patologia naqueles com suplementação de
betacaroteno.

A escassez de dados clínicos afirmativos contrasta
com os resultado consistentes do uso dessas vitaminas
em estudos experimentais, os quais mostram normalização
da reatividade vascular e aumento do tempo de latência
para a oxidação das LDL de pacientes dislipidêmicos, suge-
rindo efetiva ação antioxidante a nível molecular.

Um fator que pode interferir na obtenção de evidência
indiscutível da utilidade preventiva desses agentes nesses
poucos estudos é provavelmente devido à sua condição de
elementos complementares na cadeia metabólica relaciona-
da a fatores de risco maiores como hipercolesterolemia, hi-
pertensão, tabagismo e diabete melito. Na ausência de inter-
venção direta sobre essas condições, a suplementação com
esses agentes certamente não terá a eficiência desejada,
desde quando esses estudos são realizados em populações
com um perfil nutricional satisfatório.

Recomendações:
Não há no momento razões para uso generalizado de

terapêutica suplementar antioxidante como forma de pre-
venção secundária pós-IAM.

4 - Acompanhamento Pós-Intervenção

Acompanhamento pós-intervenção

Medicamento Grau de Nível de
recomendação evidência

Após intervenção percutânea
AAS A 1
AAS +Ticlopidina após Stent A 1
AAS + clopidogrel após B1 3
Anti GP IIb IIIa C 1
Nitratos B1 3
Antagonistas de Cálcio B1 3

Após cirurgia de revascularização
AAS A 1
Antagonistas de Ca B2 3
 (se envolvendo enxertos arteriais)

4.I - Conduta após intervenção: angioplastia
primária e de resgate, com ou sem  Stent

Para os pacientes com infarto agudo do miocárdio
(IAM) submetidos à reperfusão mecânica, qualquer que
seja a modalidade utilizada, isto é, angioplastia (ATC) primá-
ria e de resgate, com ou sem stent intracoronário, a conduta
após o procedimento visa, essencialmente, à prevenção  do
fechamento precoce ou oclusão arterial aguda e à reesteno-
se a médio prazo. Essa última, como fenômeno crônico mais
tardio (entre três e seis meses) secundário à hiperplasia
fibrocelular da íntima, não tem sido influenciada pelo uso
de fármacos.

Os mecanismos envolvidos na oclusão arterial aguda
incluem a ruptura extensa da média levando à formação de
dissecção obstrutiva,  flaps, hematoma intramural e fenôme-
nos trombóticos ativados pela exposição de componentes
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subendoteliais1; o vasoespasmo e a retração vascular po-
dem também contribuir para a oclusão arterial aguda. A vigi-
lância diagnóstica dessa complicação fundamenta-se na
observação cuidadosa de quadros isquêmicos, que se po-
dem exteriorizar pelo aparecimento de dor e de alteração de
ST/T,  intensificação ou  extensão do desnível do  segmento
ST, ocorrência de arritmias, reelevação enzimática e instabi-
lidade ou piora das condições hemodinâmicas.

Não havendo intercorrências, o momento mais apro-
priado para a realização de testes provocadores de isquemia
(teste de esforço, perfusão miocárdica e/ou ecocardiogra-
ma de estresse físico ou químico) é após o período de remo-
delação vascular (seis meses após o procedimento) para
determinar-se  a necessidade de avaliação invasiva da inter-
venção coronária anterior.  Dentre as medidas preventivas
contra a oclusão arterial aguda enumeradas a seguir, o blo-
queio da agregação plaquetária e a formação do trombo no
sítio da agressão vascular são de capital importância.

 I - Terapêutica antiplaquetária

1.Aspirina: Sua administração é mandatória, desde
que não haja contra-indicações para a mesma, nas fases pré
e pós-reperfusão mecânica, pois efetivamente reduz a inci-
dência de oclusão arterial aguda . Doses diárias de 75mg a
100mg produzem a supressão quase completa da síntese de
tromboxano A2 em poucos dias, mas com doses maiores
esse efeito é alcançado em poucas horas. Dessa forma, em
pacientes com síndromes isquêmicas agudas,  recomenda-
se uma dose maior inicial de algumas centenas de miligra-
mas (como 325mg), preferentemente mastigadas, antes da
ATC de urgência, e manutenção a longo prazo da droga.
Estudo prospectivo mostrou que aspirina isolada ou asso-
ciada a dipiridamol foi igualmente eficaz em reduzir as com-
plicações agudas da ATC. Em pacientes com contra-indica-
ções definidas para aspirina devem ser consideradas outras
drogas antiplaquetárias .

2. Derivados da tienopiridina

A) Ticlopidina: O mecanismo primário de ação parece
ser o efeito inibitório da ativação dos receptores plaque-
tários GP IIb/ IIIa mediado pelo ATP. A ticlopidina inibe tam-
bém a agregação plaquetária via colágeno, trombina, sero-
tonina, epinefrina, fator ativador das plaquetas e tensão de
cisalhamento. Entretanto, diferentemente da aspirina, seu
efeito antiagregante não é rápido, manifestando-se só dois
dias após o início da administração do fármaco.  Em geral,
em pacientes com stents  recomenda-se a administração de
aspirina, 200 mg / dia, associada à ticlopidina, 500mg / dia,
pois com esse esquema demonstraram-se maiores benefí-
cios, inclusive redução dos índices de complicações isquê-
micas e hemorrágicas agudas7. Foi relatado, entretanto, que
doses de ataque de 500mg de ticlopidina duas vezes por dia,
nos primeiros dois dias,  acarretam maior inibição da ativida-
de plaquetária  do que de 250mg. Dessa forma,  para ATC ou
stent no IAM têm sido recomendados 325mg de aspirina  e
500mg de ticlopidina antes do procedimento, seguidos de

200mg/dia e 250mg duas vezes por dia, respectivamente; a
aspirina deve ser mantida indefinidamente e a ticlopidina
por um mês.  Os efeitos colaterais da última incluem náu-
seas, vômitos e diarréia (mais comuns), que podem ser mini-
mizados pela administração da droga durante as refeições,
além de neutropenia, rash cutâneo, elevação de transami-
nases e, a longo prazo, diminuição do fibrinogênio e eleva-
ção do colesterol. Deve-se realizar hemograma a cada duas
semanas, pela possibilidade de leucopenia e neutropenia.

B) Clopidogrel: Um análogo da ticlopidina, o clopido-
grel  parece ser muito promissor, sobretudo por não ter efei-
tos tóxicos sobre a medula óssea, pelo rápido início de ação
e aplicabilidade intravenosa. Estudos não-randomizados a
comparam de maneira favorável à ticlopidina em associação
à aspirina pós-stent. Estudos randomizados de comparação
direta com a ticlopidina nesse contexto estão em curso.

3) Dipiridamol: No momento atual o dipiridamol não é
recomendado para os procedimentos intervencionistas
coronários,  pois não se demonstrou efeito benéfico adicio-
nal contra a oclusão arterial aguda, quando comparado à
aspirina isolada.

4) Inibidores dos receptores plaquetários GPIIb/IIIa:
Atuam no mediador final comum da agregação plaquetária
em resposta a todos os agonistas possíveis, por isso confe-
rem benefícios mais amplos na prevenção da oclusão arte-
rial aguda e na reestenose, do que as drogas que inibem só
alguns mecanismos da agregação plaquetária. O bloqueio do
receptor pode ser feito por inibição não-competitiva irrever-
sível  por anticorpos monoclonais contra o receptor e inibição
competitiva reversível por análogos do fibrinogênio.

Embora convenientemente testados após procedimen-
tos e em síndromes isquêmicas agudas na fase aguda do pro-
cesso, por via venosa, com demonstrados benefícios nesses
casos, o seu emprego a médio e longo prazos, por via oral,
não apresentou vantagens e, no momento, não são medica-
mentos recomendados para uso prolongado por via oral.

II - Outros agentes antitrombóticos

1) Heparina: Há um consenso universal em relação à
necessidade da administração intravenosa de heparina du-
rante a intervenção coronária para reduzir o risco de oclusão
arterial abrupta. Entretanto, seu uso após o procedimento
varia amplamente nos diferentes centros. Três estudos
randomizados  não mostraram redução das complicações
periprocedimentos em pacientes que receberam heparina
por 12 a 24 horas, após o procedimento. Tem sido usada de-
pois da intervenção coronária,  por alguns, em casos  de re-
sultados angiográficos não- satisfatórios (trombo, distúrbio
de fluxo e dissecção severa). Porém, o uso da heparina re-
quer uma monitorização rigorosa, buscando-se equilíbrio
entre riscos trombótico e de sangramento; além disso, as
complicações hemorrágicas são mais freqüentes em pacien-
tes que continuam a droga por 12 a 24 horas e ainda não fo-
ram definidas a dose ótima e a duração da administração
após ATC no IAM. Assim, a utilidade da heparina após a
intervenção é incerta e não é recomendada rotineiramente.
Não se demonstraram, tampouco, benefícios adicionais da
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heparina de baixo peso molecular em relação à  não-fracio-
nada durante ou após ATC, ao se considerar redução dos
eventos clínicos maiores e reestenose angiográfica.

2) Inibidores da trombina (Hirudina e derivados): Dife-
rentemente da heparina, não requerem antitrombina III  para
seu efeito anticoagulante, atuando na trombina ligada ao
coágulo, além da circulante e não são influenciados pelo
fator 4  plaquetário ou heparinase. Os resultados de vários
ensaios randomizados e controlados revelaram que os inibi-
dores diretos da trombina (hirudin e bilivardin) são substi-
tutos seguros da heparina durante ATC; entretanto, não se
demonstraram  benefícios adicionais significativos, particu-
larmente a médio e longo prazo. Considerando os resultados
dos estudos clínicos até o momento e a relação custo-eficá-
cia, o uso rotineiro dos inibidores de trombina não é reco-
mendável,  pelo alto custo do tratamento.

III - Prevenção do vasoespasmo e da isquemia

Os nitratos e antagonistas de cálcio têm sido manti-
dos após intervenção coronária para prevenção ou rever-
são  de espasmo arterial coronário ou isquemia,  por um pe-
ríodo de pelo menos seis meses. Tanto a ocorrência de es-
pasmo como de hipotensão favorecem a oclusão arterial
aguda, por isso o uso de vasodilatadores deve ser feito judi-
ciosamente para evitar o segundo fator; a hipotensão, quan-
do presente, qualquer que seja a causa, deve ser prontamen-
te tratada com infusão rápida de volume, descontinuação de
vasodilatadores e,  se necessário,  vasopressores .

4.II - Revascularização miocárdica

Após cirurgia de revascularização miocárdica, a doen-
ça dos enxertos venosos que induz a sua oclusão pode ser
dividida em três fases1: 1) fase precoce (primeiro mês do
pós-operatório), causada por fatores técnicos e obstrução
trombótica; 2) fase intermediária (primeiro ano do pós-ope-
ratório), caracterizada por hiperplasia da íntima, resultando
em estreitamento do lúmen do enxerto, que também pode
promover trombose; 3) fase tardia (após o primeiro ano do
pós-operatório), relacionada à aterosclerose do enxerto e
trombose sobrejacente, similar à que afeta as artérias  coro-
nárias nativas. Os índices de oclusão variam de 5% a 15%
por anastomose distal, um mês após a cirurgia; de 15% a
25% após 12 meses e até 50% após 10 anos.

As anastomoses e enxertos arteriais, especialmente
com a artéria mamária interna, apresentam índices de oclusão
acentuadamente menores, devido à resistência desses vasos
à ateromatose, com patência superior a 90% após 10 anos.

O manuseio pós-operatório dos pacientes submetidos
à cirurgia de revascularização miocárdica, com ou sem infar-
to miocárdico prévio, tem como objetivo: prevenir a oclusão
precoce ou tardia do enxerto, retardar ou inibir a progressão
e eventualmente promover a regressão das lesões ateros-
cleróticas nas artérias não-revascularizadas, e prevenir
eventos coronários novos ou recorrentes. As seguintes
medidas são recomendadas:

1) Tratamento antitrombótico: A medida inicial mais
importante para reduzir a oclusão dos enxertos venosos é a
administração precoce (primeiro dia do pós-operatório) de
aspirina, na dose de 100 a 200 ou 325 mg/dia, durante um ano
ou indefinidamente. A ticlopidina – 250 mg duas vezes ao
dia – pode também reduzir a incidência de oclusão dos en-
xertos venosos e constitui opção para os pacientes com
contra-indicação ao uso de aspirina. Os estudos com anti-
coagulantes não mostraram, até o presente, efeitos benéfi-
cos após cirurgia de revascularização miocárdica.

2) Medicamentos antiisquêmicos: Antagonistas dos
canais de cálcio e nitratos são recomendados quando se uti-
lizam enxertos arteriais para prevenir o espasmo, inicialmente
por via intravenosa e, a seguir, via oral, durante 6 meses.

Além disso, esses medicamentos, bem como os blo-
queadores betaadrenérgicos, devem ser utilizados quando,
após a revascularização, o paciente apresenta manifestações
clínicas ou eletrocardiográficas de isquemia miocárdica.

Inibidores da ECA ou antagonistas da angiotensina II
estão indicados em presença de disfunção ventricular es-
querda.

3) Controle dos Fatores de Risco: Todos os pacientes
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica devem
ser avaliados quanto aos fatores de risco, especialmente
dislipidemias, tabagismo, hipertensão arterial, diabete me-
lito, obesidade, sedentarismo e estresse psicossocial, os
quais devem ser controlados rigorosamente, para preven-
ção secundária da DAC.

O acompanhamento médico rotineiro dos pacientes
submetidos à cirurgia de revascularização deve ser realizado
mensalmente, durante os três primeiros meses do pós-ope-
ratório; posteriormente, a cada três ou seis meses, depen-
dendo do quadro clínico e evolução.

Teste ergométrico, se necessário associado à cintilo-
grafia miocárdica de perfusão, é recomendável no terceiro
mês do P.O. Subseqüentemente, uma vez ao ano.
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