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Introdução

• Redução de doenças infecciosas na primeira metade do século 20; 

• Surgimento gradual de doenças cardiovasculares como a nova principal 
causa de morte nos EUA; 

• Número de mortes por doenças cardiovasculares atingiu seu pico em 
meados da década de 1960 estimulando pesquisas clínicas e 
epidemiológicas para elucidar a história natural.



• 1948 o Framingham Heart Study - o primeiro estudo em grande escala de 
risco cardiovascular; 
• Identificação dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

incluindo tabagismo, dislipidemia, hipertensão, sedentarismo e diabetes.   
• Influências ambientais -> durante a infância e o início da idade adulta, 

fatores sociais (dieta saudável, falta de oportunidades para EF…) podem 
afetar a trajetória DCV ao longo da vida; 
• Medidas de saúde pública com modelo de prevenção primária para DCV 

com base na estratificação de risco resultou em redução de exposição ao 
tabaco e maior rigor no tratamento da HAS para reduzir a mortalidade.



• O progresso com as doenças infecciosas foi impulsionado pelos 
postulados de Koch -> identificação do agente causador de uma doença é 
um pré-requisito importante para o desenvolvimento de intervenções 
terapêuticas.  
• Os fatores causais de distúrbios crônicos relacionados à idade e DCV 

permaneceram mal compreendidos. 
•  É nesse contexto -> genética molecular -> estudo de grupos familiares de 

dislipidemias e pessoas com fenótipos extremos (crianças com IAM)



• A caracterização de formas hereditárias de doença cardiovascular de início precoce permitiu a 
Michael Brown e Joseph Goldstein a elucidarem o papel do LDL no desenvolvimento da 
aterosclerose.  

• Akira Endo caracterizou o receptor de LDL e identificou a 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A 
(HMG-CoA) redutase como um alvo de medicamento;  

• Os resultados desses estudos forneceram evidências definitivas de que a redução dos níveis de 
colesterol LDL previne IAM, fechando assim a alça causal dos postulados de Koch para a hipótese 
do colesterol LDL;



• Biologia vascular-> Reforça a hipótese do colesterol LDL ao definir as interações 
moleculares ativadas por lipídios oxidados, citocinas pró-inflamatórias e fatores 
pró-trombóticos podem induzir ruptura da placa e desencadear SCA; 

• Progresso importante para tratamento de SCA, incluindo agentes fibrinolíticos , 
antiplaquetários e intervenção coronária percutânea;







• Este grupo de estudos de genética molecular, através de estudos de coorte (por exemplo, o Dallas Heart 
Study) e ensaios clínicos também identificou o gene PCSK9 como outro mediador molecular do metabolismo 
do colesterol LDL e determinou que a inibição de PCSK9 reduz significativamente as taxas de IAM e AVE;





• Prevemos que o próximo capítulo desta história envolverá  avanço em 
genômica para melhor prever o início de doenças cardiovasculares na 
idade adulta; 
• Em contraste com o foco atual em desacelerar a progressão das placas 

avançadas, as opções terapêuticas futuras devem ser direcionadas aos 
estágios iniciais do processo da doença, com a intenção de prevenir; 
• O progresso de meio século passado na redução de DCV nos dá grande 

otimismo, enquanto olhamos para as oportunidades emergentes nesse 
âmbito;

Conclusão



• Alcançar essa meta exigirá reinvestimento disciplinado e contínuo em 
pesquisa científicas e intervenções que beneficiem a saúde pública.  
• A história de sucesso não estará completa até que as doenças 

cardiovasculares não representem mais uma causa importante de 
morbidade ou morte.

Conclusão
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